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Representantes de vários setores económicos estimam elevadas perdas com a greve 
In Hipersuper| 31/08/2019  

 
Editorial- A hora da demagogia 
In Hipersuper| 31/08/2019  

 

Ainda sobre a greve 
In Viva Cidade| 31/08/2019  

 

Ainda sobre a greve 
In Viva Cidade| 31/08/2019  
 

Greves e greves 
In Diabo (O)| 30/08/2019  

 
Portugueses divididos sobre ação do Governo 
In Jornal de Notícias| 30/08/2019  

 
A Artificial Inteligência 
In Jornal Económico (O)| 30/08/2019  

 
O centro-esquerda é o novo centro-direita 

A direita anda muito ocupada com temas ainda mais à sua direita para se ocupar do verdadeiro e importantíssimo espaço do 
centro político. 
In Jornal Económico Online (O)| 30/08/2019  

 
No agreement on minimum services for upcoming fuel strike 

The National Association of Public Road Hauliers of Goods (Antram) and the Union of Drivers of Dangerous Goods have not 
reached an agreement on the definition of minimum services for an upcoming strike, and it is now up to the government to 
intervene, they said. 
In Portugal News Online (The)| 30/08/2019  

 
Sondagem da Pitagórica 

Os portugueses ficaram divididos na crise dos combustíveis, é o que mostra a mais recente sondagem da Pitagórica feita para a 
TSF e para o "Jornal de Notícias". 
In TSF - Notícias| 30/08/2019  

 
SNMMP não cancela greve e acusa patrões de "terrorismo sindical" 

Apesar de o Ministério Público ter instaurado uma ação para a dissolução do SNMMP, o sindicato recusa-se a cancelar a greve. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 29/08/2019  

 
Figuras da semana 
In Campeão das Províncias| 29/08/2019  

 
Ministério Público que extinguir sindicato de Pardal Henriques 

Ação "incomum" do MP visa dissolver sindicato dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 29/08/2019  

 
SNMMP recusa cancelar greve e acusa patrões de "terrorismo sindical" 

Apesar do processo de dissolução anunciado pelo Ministério Público, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusa cancelar a paralisação marcada para o período de 7 a 22 de setembro, avança o "Público" esta quinta-feira. 
In Expresso Online| 29/08/2019  

 
Pedido do Ministério Público não assusta Sindicato dos Motoristas 

Greve a partir de 7 de setembro é para manter, avisa o presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Motor 24 Online| 29/08/2019  

 
Marcelo apela aos partidos para que "gastem o menos possível em campanha" 

Presidente da República diz que já se está "em campanha eleitoral" e que se vive "tempo demais" nesse registo. 
In Renascença Online| 29/08/2019  

 
Porta-voz da ANTRAM sobre legalidade do SNMMP: Sindicato deveria desconvocar a greve 

Na ressaca da acção interposta pelo Ministério Público no Tribunal de Trabalho de Lisboa, pedindo a dissolução do SNMMP por 
alegadas desconformidades nos estatutos e constituição do sindicato, André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, veio a 
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público frisar que os motoristas devem optar por evitar a greve prevista para Setembro, por cautela. 
In Revista Cargo Online| 29/08/2019  

 
Ministério Público pede a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu ontem a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e o sindicato diz-se 
disponível para corrigir qualquer inconformidades que tenha sido detetada. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 29/08/2019  

 
Governo cria grupo de trabalho para melhorar regulamentação de cargas e descargas 

O Governo criou um grupo de trabalho, constituído por representantes do executivo e de várias entidades, que tem 12 semanas 
para apresentar propostas para melhorar a regulamentação no sector dos operadores logísticos e portos marítimos. 
In Supply Chain Magazine Online| 29/08/2019  

 

MP quer extinguir sindicato de Pardal 
In Correio da Manhã| 29/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer que greve seja desconvocada perante pedido de dissolução do sindicato 

Após o Ministério Público ter pedido a dissolução do sindicato dos motoristas, a Associação Nacional dos Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) defende que greve dos motoristas deve ser desconvocada. 
In Diário de Notícias Online| 29/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve. Especialista fala em ação "muito radical" do Ministério Público 

Ministério Público aponta irregularidades no SNMMP devido à presença de Pedro Pardal Henriques. 
In Diário de Notícias Online| 29/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve. Especialista fala em ação "muito radical" do MP 

Ministério Público aponta irregularidades no SNMMP devido à presença de Pedro Pardal Henriques. 
In Dinheiro Vivo Online| 29/08/2019  

 
Motoristas. MP pede dissolução de sindicato, greve mantém-se 
In i| 29/08/2019  

 
MP pede dissolução do Sindicato dos Motoristas 
In Jornal de Notícias| 29/08/2019  

 
Tome nota: Quatro coisas que deve saber para começar o seu dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta quinta-feira, dia 29 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/08/2019  

 
Irregularidades levam MP a pedir extinção. Greve dos motoristas em risco? 

O Governo revelou que até que haja uma decisão judicial o sindicato dos motoristas continuará a existir e manterá os poderes que 
tem atualmente. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve, apesar de pedido para dissolver sindicato 

O Ministério Público (MP) pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) numa acção 
que deu entrada este mês no Tribunal do Trabalho de Lisboa. 
In Público| 29/08/2019  

 
Conflitos sociais e a responsabilidade pública 
In Público| 29/08/2019  

 
Conflitos sociais e a responsabilidade pública 

Agora, os protagonistas foram os motoristas para o transporte de matérias perigosas e mercadorias pesadas, ontem, foram os 
enfermeiros e amanhã. 
In Público Online| 29/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato - Notícias 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Rádio Nova Online| 29/08/2019  

 
ANTRAM e o pedido do Ministério Público 

O representante da ANTRAM diz que não pode fazer grandes comentários, porque não conhece o conteúdo da ação do Ministério 
Público. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal| 29/08/2019  
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ANTRAM defende desconvocação imediata da greve dos motoristas 

Para este teste anúncio do Ministério Público, o representante da ANTRAM pede que a greve seja desconvocada. 
In RTP 3 - Bom Dia Portugal| 29/08/2019  

 
Editorial - Do oásis à aldeia de Astérix 
In Sábado| 29/08/2019  

 

Ministério Público pede a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas numa ação que deu entrada 
este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 28/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas diz que não há motivos para desconvocar a greve de Setembro, o Ministério 
Público quer dissolver o sindicato, alegando que há um elemento que não trabalha por conta de outrem e que isso vai contra a 
Constituição e contra os estatutos do sindicato. 
In Rádio Comercial - Notícias| 28/08/2019  

 
Dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas mantém todos os poderes até que haja uma decisão judicial sobre uma possível 
extinção. 
In Renascença - Notícias| 28/08/2019  

 

Motoristas e patrões mudam de tom e "avançam na via do diálogo" para desconvocar greve 

Depois de várias semanas de crispação, o sindicato e os patrões estão a "avançar na via do diálogo" para levantar o pré-aviso de 
greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados convocado para o período de 7 a 22 de setembro. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 28/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas fala num ataque 

O antigo porta-voz do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas fala num ataque a quem denuncia a corrupção e os baixos 
salários. 
In Antena 1 - Notícias| 28/08/2019  

 
Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 28/08/2019  

 
Ministério Público pede dissolução do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional dos motoristas de matérias perigosas; uma ação que deu entrada 
ainda antes da última greve que começou a 12 de Agosto. 
In Antena 1 - Notícias| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

Ministério Público pediu a dissolução do sindicato dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 28/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Correio da Manhã Online| 28/08/2019  

 
Ecos das semanas anteriores 

Estamos de regresso à análise semanal dos principais acontecimentos que vão marcando a atualidade política portuguesa. 
In Correio do Vouga| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira" sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Destak Online| 28/08/2019  

 
Antram quer greve desconvocada "imediatamente" 

Para Matias de Almeida, a ação do MP coloca "uma sombra" na legalidade da constituição do SNMMP. 
In Dinheiro Vivo Online| 28/08/2019  
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Pardal Henriques diz que irregularidade será sanada. Patrões pedem fim da greve 

Advogado do SNMMP garante que estatutos não estão a ser violados e fala em "ataque". 
In Dinheiro Vivo Online| 28/08/2019  

 
Tentativa de "extinguir sindicato" preocupa BE 

BE considera grave ação tomada "depois de se ter esvaziado o direito à greve". 
In Dinheiro Vivo Online| 28/08/2019  

 
MP pede extinção do SNMMP. Greve de setembro em risco? 

A extinção do SNMMP poderia levar ao cancelamento da greve marcada para setembro, mas terá sempre de haver margem 
temporal para que o sindicato possa contestar. 
In ECO - Economia Online| 28/08/2019  

 
MP pede extinção do SNMMP. Greve de setembro em risco? 

A extinção do SNMMP poderia levar ao cancelamento da greve marcada para setembro, mas terá sempre de haver margem 
temporal para que o sindicato possa contestar. 
In ECO - Economia Online| 28/08/2019  

 
Governo cria Grupo de Trabalho com vista a regulamentar cargas e descargas 

O Governo publicou esta semana em Diário da República um despacho que determina a constituição do "Grupo de Trabalho para 
a Avaliação das condições de Cargas e Descargas nos operadores logísticos e portos marítimos". 
In Hipersuper Online| 28/08/2019  

 
Motoristas. MP pede dissolução do sindicato, mas greve mantém-se 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In i Online| 28/08/2019  

 
Ministério Público pede dissolução do sindicato de matérias perigosas 

O Ministério Público (MP) pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) numa ação que 
deu entrada este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa, disseram hoje à agência Lusa fontes judiciais. 
In Impala Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira" sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Jornal de Notícias Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato de matérias perigosas 

Ministério Público (MP) sustenta haver "desconformidades" na constituição e nos estatutos do Sindicato Nacional de Motoristas 
de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Jornal Económico Online (O)| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato. 
In Lusa Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu esta quarta-feira que o sindicato dos 
motoristas deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido 
a dissolução da estrutura. 
In Negócios Online| 28/08/2019  

 
Antram avisa: "Pode ser irreversível se esta greve for ilegalizada" 

Há dúvidas sobre o futuro do sindicato de motoristas de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve após pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Notícias ao Minuto Online| 28/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
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dissolução da estrutura. 
In Porto Canal Online| 28/08/2019  

 
Patrões pedem suspensão da greve, sindicato mantém-se "unido" 

Antram pede desconvocação da greve chamando a atenção para o perigo em que incorrem os trabalhadores. 
In Público Online| 28/08/2019  

 
ANTRAM defende desconvocação imediata da greve dos motoristas 

A ANTRAM defende desconvocação imediata da greve dos motoristas, a posição da Associação Nacional de Transportes 
Rodoviários de Mercadorias na reação ao pedido do Ministério Público para a dissolução do sindicato por ilegalidades na sua 
constituição. 
In Renascença - Notícias| 28/08/2019  

 
Pardal Henriques nega qualquer ilegalidade na constituição do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Pardal Henriques nega qualquer ilegalidade na constituição do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, reação do ex-porta-
voz do sindicato depois do Ministério Público ter pedido a dissolução da estrutura. 
In Renascença - Notícias| 28/08/2019  

 
Antram pede suspensão imediata da greve dos motoristas após pedido de dissolução do sindicato 

O porta-voz da Antram garante que a associação "continua disponível para negociar com este sindicato, desde que desconvoque a 
greve e que não queira estabelecer os resultados de uma mediação, à partida". 
In Renascença Online| 28/08/2019  

 
Ministério Público pede dissolução do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Em causa estará a presença de Pedro Pardal Henriques na direção, visto que "não é trabalhador por conta de outrem, no âmbito 
profissional indicado nos estatutos". 
In Renascença Online| 28/08/2019  

 
Ministério Público pede a dissolução do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 

O Ministério Público pede a dissolução do sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Telejornal| 28/08/2019  

 
Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato de motoristas de matérias perigosas 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato de motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 18/20| 28/08/2019  

 
ANTRAM quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira" sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In RTP Online| 28/08/2019  

 
ANTRAM apela à desconvocação da greve dos motoristas 

André Matias de Almeida, da ANTRAM, considera que perante a eventualidade da dissolução do Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas, a greve marcada para setembro "deve ser imediatamente desconvocada". 
In RTP Online| 28/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém greve e estranha ação do Ministério Público 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, numa ação que deu entrada 
este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa. 
In RTP Online| 28/08/2019  

 
Antram pede desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas 

Em defesa dos direitos dos trabalhadores, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas deve "desconvocar a greve 
até que este processo esteja esclarecido", diz a Antram. 
In Sábado Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 28/08/2019  

 
ANTRAM quer que o sindicato desconvoque a greve dos motoristas 

Entretanto, a ANTRAM quer que o sindicato desconvoque a greve dos motoristas de matérias perigosas agendada para Setembro. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 28/08/2019  
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Antram alerta que "a meio da greve pode ser declarada a dissolução do sindicato" 

André Matias de Almeida salienta que são os trabalhadores os mais prejudicados caso haja a dissolução do sindicato quando a 
greve estiver a decorrer. 
In SIC Notícias Online| 28/08/2019  

 
Antram quer desconvocação da greve dos motoristas perante pedido de dissolução do sindicato 

O Ministério Público pediu a dissolução do SNMMP numa ação que deu entrada este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa. 
In SIC Notícias Online| 28/08/2019  

 
Motoristas. MP pede dissolução do sindicato, mas greve mantém-se 

O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Sol Online| 28/08/2019  

 
MP pede dissolução do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Pedro Pardal Henriques fala de um ataque e considera estranho todo o processo que pode conduzir à extinção do Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 28/08/2019  

 
MP pede dissolução do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Pedro Pardal Henriques fala de um ataque e considera estranho todo o processo que pode conduzir à extinção do Sindicato de 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 28/08/2019  

 
MP pede dissolução do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas foi apanhado de surpresa pela notícia do processo do Ministério 
Público que questiona a legalidade da estrutura. 
In TSF - Notícias| 28/08/2019  

 
Ministério Público pede dissolução do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu a extinção do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 28/08/2019  

 
ANTRAM pede ao sindicato para suspender a nova greve de motoristas 

André Matias de Almeida revela que, caso se confirme a dissolução do sindicato, os trabalhadores poderão sair prejudicados. 
In TSF Online| 28/08/2019  

 
Ministério Público pediu a extinção do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O Ministério Público pediu a extinção do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI - Jornal das 8| 28/08/2019  

 
MP pede a dissolução do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas - ANTRAM 

Nesta altura podemos conhecer também uma primeira reação a esta notícia por parte da ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 28/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu esta quarta-feira que o sindicato dos 
motoristas deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira" sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido 
a dissolução da estrutura. 
In TVI 24 Online| 28/08/2019  

 
Motoristas: Antram quer desconvocação da greve perante pedido de dissolução do sindicato 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias defendeu hoje que o sindicato dos motoristas 
deve desconvocar a greve perante a "sombra que paira" sobre a sua constituição", após o Ministério Público ter pedido a 
dissolução da estrutura. 
In Visão Online| 28/08/2019  

 

Sindicato e patrões já estão a namorar para suspender greve 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 
de Mercadorias (Antram) estão “a avançar na via do diálogo” e a dar passadas prudentes, mas ainda assim firmes, para levantar o 
pré-aviso de greve às horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados fixado para 7 a 22 de Setembro. 
In Público| 28/08/2019  

 
Sindicato e patrões já estão a namorar para desconvocar a greve 

Antram voltou a dizer que está disponivel para discutir tudo aquilo que o sindicato considere que precisa de ser negociado. 
In Público Online| 28/08/2019  

 

https://sicnoticias.pt/especiais/crise-energetica/2019-08-28-Antram-alerta-que-a-meio-da-greve-pode-ser-declarada-a-dissolucao-do-sindicato
https://sicnoticias.pt/especiais/crise-energetica/2019-08-28-Antram-quer-desconvocacao-da-greve-dos-motoristas-perante-pedido-de-dissolucao-do-sindicato
https://sol.sapo.pt/artigo/669403/motoristas-mp-pede-dissolucao-do-sindicato-mas-greve-mantem-se
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb33c0df-fdd2-419f-b744-b9cef596b39e&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a75ad16e-00e5-4e3b-8711-fcabe38f70c3&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d427bc6b-c9f8-4353-80e8-987e338ed540&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2da9fe5a-bb4e-4389-b747-f65c17ab110a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.tsf.pt/portugal/economia/interior/antram-pede-ao-sindicato-para-suspender-a-nova-greve-de-motoristas-11246869.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51a34d98-5d70-4d3f-b21c-24cb1704c68b&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=acb4ee17-84f3-44b2-82d9-1951e60fc7f5&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://tvi24.iol.pt/economia/motoristas-de-materias-perigosas/motoristas-antram-quer-desconvocacao-da-greve-perante-pedido-de-dissolucao-do-sindicato
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-08-28-Motoristas-Antram-quer-desconvocacao-da-greve-perante-pedido-de-dissolucao-do-sindicato
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1f1be50-b1e9-4881-a9ca-08933b8113b1&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.publico.pt/2019/08/28/economia/noticia/sindicato-materias-perigosas-antram-namoro-desconvocar-greve-1884649


Sindicato e ANTRAM sem acordo. Governo chamado a decidir 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram esta segunda-feira a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao 
Governo intervir, foi anunciado. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 27/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O mais certo é que seja agora o Governo a decidir o assunto. 
In Antena 1 - Notícias| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) estiveram esta segunda-feira reunidos na Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa, para apresentarem as suas propostas. 
In Antena Minho Online| 27/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM não chegaram a acordo, sobre os serviços mínimos para a próxima 
greve. 
In CM TV - Notícias CM| 27/08/2019  

 
Antram não vai pedir serviços mínimos para a semana de greve dos motoristas 
In Correio dos Açores| 27/08/2019  

 
Nova greve de motoristas sem serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de Setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei. 
In Diário de Aveiro| 27/08/2019  

 
Nova greve de motoristas sem serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de Setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei. 
In Diário de Leiria| 27/08/2019  

 
Nova greve de motoristas sem serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de Setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei. 
In Diário de Viseu| 27/08/2019  

 
SNMMP admite desconvocar greve se houver acordo com ANTRAM 

Depois de sete horas de reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para definir os serviços mínimos, não houve acordo, 
mas foram registados alguns avanços nas negociações. 
In Diário do Distrito Online| 27/08/2019  

 
Proposta dos motoristas é não haver serviços mínimos 

Opresidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei. 
In Diário do Minho| 27/08/2019  

 
PS totalitário 
In Diário do Minho| 27/08/2019  

 
Fectrans pede à Autoridade Tributária que fiscalize transporte de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alertou esta terça-feira a Autoridade Tributária (AT) para a 
necessidade de fiscalização do setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco, por subdeclaração de 
rendimentos dos trabalhadores. 
In Dinheiro Vivo Online| 27/08/2019  

 
Porque demorou tanto o encontro? Porque se ensaiou mediação 

Reunião entre Antram e SNMMP para definir serviços mínimos demorou sete horas. 
In ECO - Economia Online| 27/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito da greve dos motoristas. 
In Gaia Semanário Online| 27/08/2019  
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Fectrans pede ao Fisco que fiscalize transporte de mercadorias 

Segundo a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, os responsáveis da Autoridade Tributária manifestaram 
sensibilidade para a situação, mas alegaram dificuldades inerentes à falta de recursos humanos, dada a existência de milhares de 
empresas no setor. 
In Jornal Económico Online (O)| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir. 
In Mundo Português Online| 27/08/2019  

 
Fectrans pede à Autoridade Tributária que fiscalize transporte de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alertou a Autoridade Tributária (AT) para a necessidade de 
fiscalização do setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco, por subdeclaração de rendimentos dos 
trabalhadores. 
In Negócios Online| 27/08/2019  

 
Fectrans pede ao Fisco que fiscalize transporte de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alertou hoje a Autoridade Tributária (AT) para a 
necessidade de fiscalização do setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco, por subdeclaração de 
rendimentos dos trabalhadores. 
In Notícias ao Minuto Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato unidos: Governo é que tem de fixar serviços mínimos "imprescindíveis" 

Acta de reunião, desta segunda-feira, entre Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram revela que foram vários os 
pontos em que as duas partes estiveram de acordo. 
In Público Online| 27/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Vai ser o Governo a decidir se há serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas em Setembro. 
In Rádio Observador - Notícias| 27/08/2019  

 
FECTRANS QUER AUTORIDADE TRIBUTÁRIA A FISCALIZAR O TRANSPORTE DE MERCADORIAS | RÁDIO REGIONAL 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) alertou hoje a Autoridade Tributária (AT) para a 
necessidade de fiscalização do setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco, por subdeclaração de 
rendimentos dos trabalhadores. 
In Rádio Regional Online| 27/08/2019  

 
Greve com ou sem serviços mínimos? Antram e motoristas têm propostas diferentes 

Patrões e sindicato dos motoristas de matérias perigosas encontram-se esta tarde para discutir serviços mínimos durante a 
paralisação de 7 a 22 de setembro. 
In Renascença Online| 27/08/2019  

 
Greve de Setembro: SNMMP e ANTRAM sem acordo quanto aos serviços mínimos 

A reunião de ontem, ocorrida na Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa, não resultou em 
acordo: ANTRAM e SNMMP debateram o patamar dos serviços mínimos para a greve de Setembro, mas sem sucesso - será, agora, 
o Governo a fixar os mesmos. 
In Revista Cargo Online| 27/08/2019  

 
COSTA, O "RACHA - SINDICALISTAS", CEM ANOS DEPOIS 

Há pouco mais de cem anos, os operários que se aliaram à pequena burguesia das cidades e vilas na luta pela república, muitos 
dando o corpo às balas na Revolução de 5 de Outubro de 1910, organizados na Carbonária (que funcionou como braço armado da 
Maçonaria, embora sem ligações formais), no movimento anarco-sindicalista, ou enquanto soldados e marinheiros, cedo se 
aperceberam de que a derrota da ditadura monárquica de João Franco não tinha conduzido, como prometido pelo Partido 
Republicano, a uma verdadeira democracia. 
In Rua Direita Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: FECTRANS pede fiscalização de transporte de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações alertou a Autoridade Tributária para a necessidade de fiscalização do 
setor do transporte pesado de mercadorias para evitar a fuga ao fisco. 
In Sábado Online| 27/08/2019  

 
Governo vai definir serviços mínimos na greve dos motoristas de setembro 

Executivo tem agora, de definir a percentagem de serviços mínimos para a próxima greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai fixar serviços mínimos 
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Sem acordo entre ANTRAM e SNMMP, caberá agora ao Governo fixar os serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias 
perigosas. 
In Transportes & Negócios Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato dos motoristas sem acordo para serviços mínimos 

A Antram e o SNMMP estiveram ontem reunidos na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa, 
para apresentarem as suas propostas. 
In TV Record Europa Online| 27/08/2019  

 
Portugal no Ar - Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Sindicato e Antram não chegaram a acordo sobre os serviços mínimos para a próxima greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TV Record Europa Online| 27/08/2019  

 
Reunião entre sindicatos de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM 

Terminou sem acordo quanto aos serviços mínimos, a reunião entre sindicatos de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In TVI - Jornal das 8| 27/08/2019  

 
Motoristas: sindicatos e ANTRAM aproximam-se 

Apesar de não terem chegado a um acordo, as duas partes assumem "alguns avanços". 
In TVI 24 Online| 27/08/2019  

 

Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O mais certo é que seja agora o Governo a decidir o assunto. 
In Antena 1 - Notícias| 27/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O mais certo é que seja agora o Governo a decidir o assunto. 
In Antena 1 - Notícias| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Cidade FM Online| 27/08/2019  

 
Governo vai definir 
In Correio da Manhã| 27/08/2019  

 
Correio da justiça 
In Correio da Manhã| 27/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas e patrões não chegam a acordo sobre serviços mínimos 

Paralisação está marcada para dia 7 de setembro e deve prolongar-se até 22 do mesmo mês. 
In Correio da Manhã Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Destak Online| 27/08/2019  

 
Nova greve de motoristas sem serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de Setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Diário de Coimbra| 27/08/2019  

 
Fectrans vai pedir intervenção das inspeções para impedir fugas contributivas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade 
Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de 
mercadorias 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 27/08/2019  

 
Sem acordo. Governo decide se há serviços mínimos ao fim de semana 

Sindicato e Antram apenas concordam com dias de semana sem serviços mínimos. 
In Diário de Notícias Online| 27/08/2019  

 
Mais de Luís Martins 
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A democracia alimenta-se em consensos, nunca em extremismos. 
In Diário do Minho Online| 27/08/2019  

 
Sem acordo. Governo decide se há serviços mínimos ao fim de semana 

Sindicato e Antram apenas concordam com dias de semana sem serviços mínimos. 
In Dinheiro Vivo Online| 27/08/2019  

 
ANTRAM e motoristas deixam serviços mínimos para o Governo 

Não houve acordo na reunião sobre o nível de serviços mínimos durante os fins de semana, mas houve para que seja o Governo a 
definir esses serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 27/08/2019  

 
Ordem e Progresso ... e juízo, por favor 

Ao fim de mais de uma década de cooperação, a Noruega suspendeu na semana passada o financiamento ao Fundo Amazónia. 
In Expresso Online| 27/08/2019  

 
Motoristas e patrões quase de acordo mas é o Governo que vai definir serviços mínimos da greve 

Sindicato e ANTRAM estiveram a discutir os serviços mínimos da greve marcada para 7 de setembro. 
In Expresso Online| 27/08/2019  

 
Após reunião, SNMMP e ANTRAM não chegaram a acordo 

Governo vai decidir serviços mínimos aos fins de semana e feriados. 
In i Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

Antram e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos 
para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, foi anunciado 
In Impala Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Informa+ Online| 27/08/2019  

 
ANTRAM e sindicato seguem sem acordo. Governo decide serviços mínimos 

A reunião entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional 
de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) terminou já no decorrer da noite 
In JM Online| 27/08/2019  

 
Governo decide serviços mínimos 
In Jornal de Notícias| 27/08/2019  

 
Motoristas e patrões sem acordo sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram, esta segunda-feira, a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao 
Governo intervir, foi anunciado 
In Jornal de Notícias Online| 27/08/2019  

 
Truckers, bosses fail agreement on minimum services 

Portugal: Truckers, bosses fail agreement on minimum servicesLisbon, Aug. 
In Lusa Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Lusa Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Lusa Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
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Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Minho Online (O)| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato não chegaram a acordo 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas garante ter tido uma reunião "produtiva" com a ANTRAM. 
In Negócios Online| 27/08/2019  

 
Tome nota: Quatro coisas que deve saber para começar o seu dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta terça-feira, dia 27 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 27/08/2019  

 
ANTRAM e sindicato seguem sem acordo. Governo decide serviços mínimos 

A reunião entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional 
de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) terminou já no decorrer da noite 
In Notícias ao Minuto Online| 27/08/2019  

 
Patrões e motoristas sem acordo para definição dos serviços mínimos 

Patrões e motoristas sem acordo para definição dos serviços mínimospor Notícias de CoimbraAgosto 26, 2019A Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas não 
chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, foi anunciado 
In Notícias de Coimbra Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões não chegam a acordo nos serviços mínimos, decisão fica para o Governo 

Decisão sobre serviços mínimos na greve de setembro ficará para os ministérios responsáveis. 
In Observador Online| 27/08/2019  

 
Governo decide se há serviços mínimos ao fim de semana 

Sindicato e Antram apenas concordam com dias de semana sem serviços mínimos. 
In Plataforma Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Porto Canal Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In PT Jornal Online| 27/08/2019  

 
Greve - Decisão de serviços mínimos é do Governo 

Reunião de mais de 7h terminou com meio acordo. 
In Público| 27/08/2019  

 
Governo chamado a decidir serviços mínimos na greve dos motoristas 

Reunião de mais de sete horas terminou com um meio acordo. 
In Público Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimosA Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a 
definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, foi anunciado 
In Rádio Comercial Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos - Notícias 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Rádio Nova Online| 27/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Sem acordo, patrões e motoristas não se entenderam quanto aos serviços mínimos para a greve às horas extraordinárias, fins de 
semana e feriados, marcada me entre 7 e 22 de Setembro. 
In Renascença - Notícias| 27/08/2019  
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Motoristas e Antram sem acordo sobre serviços mínimos para a greve de setembro 

Governo vai definir serviços mínimos aos fins de semana para paralisação às horas extraordinárias. 
In Renascença Online| 27/08/2019  

 
Vai ser o governo a decidir os serviços mínimos na nova greve dos motoristas de matérias perigosas 

Vai ser o governo a decidir os serviços mínimos na nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entende que deve ser o governo a definir os serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas entende que deve ser o governo a definir os serviços 
mínimos para o período em que não houve acordo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
A Antram adiantou que a única área em que chegaram a acordo nos serviços mínimos foi a da Saúde 

O representante da Antram adiantou que a única área em que chegaram a acordo nos serviços mínimos foi a da Saúde. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
A Antram continua disponível para negociar 

A Antram diz que continua disponível para negociar e desafia o sindicato a entregar o pedido de mediação. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não descarta a hipótese de desconvocar a greve 

Francisco São Bento, Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas adianta que houve progresso na reunião com a 
Antram e não descarta a hipótese de desconvocar a greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
A Antram não negoceia com pré-avisos de greve 

Ana Matias de Almeida, o porta-voz da Antram, entende que é possível chegar a um entendimento, mas sublinha que não 
negoceia com pré-avisos de greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas diz as negociações estão no bom caminho 

O Presidente do Sindicato Nacional dos motoristas de matérias perigosas diz que o encontro foi bastante produtivo e as 
negociações estão no bom caminho. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 27/08/2019  

 
Motoristas. Serviços mínimos ainda se negoceiam 

Motoristas e patrões procuram um entendimento para a prestação dos serviços mínimos na greve de 7 de setembro | António 
Antunes - RTPAinda não estão fechados os serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas marcada para 7 de 
setembro 
In RTP Online| 27/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM sem acordo sobre serviços mínimos para greve de setembro 

Não há acordo para serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP Online| 27/08/2019  

 
Motoristas e Antram sem acordo. Governo terá que decidir serviços mínimos 

Responsáveis da Antram à chegada para a reunião com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas | LusaNão 
houve acordo sobre os serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas que tem início marcado para 7 de 
setembro 
In RTP Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato não chegaram a acordo 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas garante ter tido uma reunião "produtiva" com a ANTRAM. 
In Sábado Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: Não há acordo entre ANTRAM e Sindicato quanto a serviços mínimos 

A reunião entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) terminou sem acordo quanto ao estabelecimento de serviços mínimos em relação à 
greve marcada para setembro 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
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In Sapo Online - Sapo Economia Online| 27/08/2019  

 
Serviços mínimos sem acordo 

A ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não chegaram a um acordo sobre a definição dos serviços mínimos 
para a greve de setembro. 
In SIC - Edição da Manhã| 27/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Vai ser o Governo a definir os serviços mínimos da próxima greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC - Edição da Manhã| 27/08/2019  

 
Sindicado de motoristas refere avanços na relação com a Antram 

Antram concorda que há possibilidade de um entendimento entre as partes. 
In SIC Notícias Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato dos motoristas de matérias perigosas sem acordo para os serviços mínimos 

Entre 7 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados. 
In SIC Notícias Online| 27/08/2019  

 
Motoristas e Antram não chegam a acordo sobre serviços mínimos 

Reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), com a Antram e o Governo, realizada no 
Ministério das Infraestruturas. 
In Sintra Notícias Online| 27/08/2019  

 
Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Smooth FM Online| 27/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM não chegam a acordo 

Governo vai decidir serviços mínimos aos fins de semana e feriados. 
In Sol Online| 27/08/2019  

 
Governo quer regulamentar cargas e descargas 

O Governo quer regulamentar o modo como se processam as cargas e descargas de camiões nos portos e plataformas logísticas. 
In Transportes & Negócios Online| 27/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Vai ser o Governo a decidir se há serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas em Setembro. 
In TSF - Notícias| 27/08/2019  

 
Motoristas: Fectrans pede inspeções para impedir fugas contributivas 

Em causa está o facto de as empresas não declararem todos os rendimentos dos motoristas. 
In TSF Online| 27/08/2019  

 
ANTRAM e motoristas não chegam a acordo sobre serviços mínimos para nova greve 

A nova greve, que abrange o trabalho extraordinário, os fins de semana e os feriados, está marcada para 7 a 22 de setembro. 
In TSF Online| 27/08/2019  

 
Serviços mínimos sem acordo 

Terminou sem acordo para os serviços mínimos, a reunião entre o Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas e a ANTRAM, uma 
falta de entendimento relativo à greve de Setembro ainda assim as duas partes reconhecem que começa a existir uma 
aproximação 
In TVI - Diário da Manhã| 27/08/2019  

 
Após seis horas de reunião, ANTRAM e sindicatos deixam serviços mínimos para o Governo 

A reunião entre o sindicato de motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM terminou sem acordo para os serviços mínimos, 
relativos à greve de setembro. 
In TVI 24 Online| 27/08/2019  

 
Motoristas: reunião entre sindicato e ANTRAM termina sem acordo. Governo decide serviços mínimos 

Ficou estipulado que, durante a semana, os trabalhadores vão trabalhar oito horas, com uma hora de pausa para almoço, como já 
estava redigido no pré-aviso de greveA reunião desta segunda-feira, entre o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e a 
ANTRAM terminou novamente sem acordo, pelo que terá de ser o Governo a decidir os serviços mínimos a aplicar durante a nova 
paralisação, com início marcado para 7 de setembro 
In TVI 24 Online| 27/08/2019  
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Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo para definição dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas não chegaram hoje a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir, 
foi anunciado 
In Visão Online| 27/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semanaLusa/AO OnlineNacionalHoje, 15:17A Associação Nacional 
de Transportadores Públicos Rodoviários deMercadorias (Antram) garantiu que não vai pedir serviços mínimospara durante a 
semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Açoriano Oriental Online| 26/08/2019  

 

Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas esteve reunido com os patrões para decidir os serviços mínimos para a greve de 
Setembro. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O porta-voz da ANTRAM diz que não vai exigir serviços mínimos durante a semana da greve dos motoristas de matérias perigosas, 
mas que o fará quanto aos fins de semana e feriados. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, espera que a ANTRAM demonstre coerência 
e fé negocial. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 26/08/2019  

 
Não há acordo para serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas 

Não há acordo para serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 24 Horas| 26/08/2019  

 
Revista de imprensa comentada por Domingos Andrade 

Revista de imprensa comentada por Domingos Andrade, Diretor do Jornal de Notícias. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Por esta altura, ANTRAM e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas procuram chegar a acordo para desmarcar a greve, que 
está prevista para setembro. 
In TVI - Jornal das 8| 26/08/2019  

 
 

Sindicato dos motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de setembro 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 26/08/2019  

 
ANTRAM e sindicato de motoristas discutem serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas: ANTRAM não vai pedir serviços mínimos para dias de semana 

A ANTRAM não vai pedir serviços mínimos para durante a semana no âmbito da greve dos motoristas de matérias perigosas às 
horas extra e fins-de-semana. 
In Antena 1 - Notícias| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Ainda não há acordo para os serviços mínimos a cumprir durante a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 26/08/2019  

 
Motoristas e patrões reunidos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem-se esta tarde em Lisboa, a reunião serve para 
discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário marcada para Setembro 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 26/08/2019  
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Antram não vai pedir serviços mínimos para a semana de greve dos motoristas 

Entre 07 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e 
feriados. 
In CM TV Online| 26/08/2019  

 
Sindicato e patrões em nova reunião 
In Correio da Manhã| 26/08/2019  

 
Motoristas: A proposta é não haver serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Correio da Manhã Online| 26/08/2019  

 
Sindicato garante que os motoristas vão cumprir a lei durante a greve: a proposta é não haver serviços mínimos 

Patrões e SNMMP reunidos para discutir os termos da paralisação ao trabalho extraordinário, marcada para setembro. 
In Correio da Manhã Online| 26/08/2019  

 
Antram não vai pedir serviços mínimos para a semana de greve dos motoristas 

Entre 07 e 22 de setembro, os motoristas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados. 
In Correio da Manhã Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 26/08/2019  

 
"A proposta é não haver serviços mínimos" - Sindicato 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Destak Online| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Destak Online| 26/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que "A proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Diário As Beiras Online| 26/08/2019  

 
"A proposta é não haver serviços mínimos", diz presidente do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de Setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 26/08/2019  

 
Sindicato recusa serviços mínimos. Patrões querem apenas fins de semana 

Sindicato não vai apresentar qualquer proposta para os serviços mínimos. 
In Diário de Notícias Online| 26/08/2019  

 
Sindicato recusa serviços mínimos. Patrões querem apenas fins de semana 

Sindicato não vai apresentar qualquer proposta para os serviços mínimos. 
In Dinheiro Vivo Online| 26/08/2019  

 
A manhã num minuto 

Não sabe o que se passou durante a manhã? Fizemos um vídeo que reúne as notícias mais relevantes, em apenas um minuto. 
In ECO - Economia Online| 26/08/2019  

 
Sindicato mantém 0%, Antram quer mínimos ao fim de semana 

Sindicato confirma que motoristas apenas vão trabalhar em dias úteis e não mais de oito horas por dia e que não vê qualquer 
necessidade de serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 26/08/2019  

 
Revista de Imprensa Lusófona de 26 de agosto de 2019 

O "Jornal de Angola" publica que o "Presidente aborda no Japão transformação económica em Angola". 
In e-Global - Notícias em Português Online| 26/08/2019  
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Motoristas. "A proposta é não haver serviços mínimos", diz sindicato 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Expresso Online| 26/08/2019  

 
Motoristas. Antram e sindicato discutem serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro 
In Expresso Online| 26/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas: Antram propõe serviços mínimos para hospitais nos fins-de-semana 

Patrões não propõem serviços mínimos para os dias úteis na greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias, 
mas defendem a obrigação de abastecimento ao sábado e domingo para "necessidades sociais impreteríveis"A Antram, associação 
das empresas de transporte de mercadorias, vai propor na reunião desta segunda-feira na Direção-Geral do Emprego (DGERT) um 
pacote minimalista de serviços mínimos, limitando-se a defender que haja abastecimento a hospitais e necessidades sociais 
impreteríveis ao fim-de-semana, apurou o Expresso 
In Expresso Online| 26/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato não quer serviços mínimos na próxima greve 

Hoje há reunião entre sindicato e Antram. 
In i Online| 26/08/2019  

 
ANTRAM e SNMMP reunem para estabelecer serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas (SNMMP) vão reunir-se esta segunda-feira, ao início da tarde, para discutir os serviços mínimos para a greve 
dos motoristas, marcada para setembro, e apresentar as suas propostas 
In i Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: A proposta é não haver serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro 
In Impala Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias garantiu que não vai pedir serviços mínimos para 
durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Impala Online| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Antram e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reúnem-se, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos 
para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro 
In Impala Online| 26/08/2019  

 
Nova greve: Antram e Sindicato dos Motoristas discutem hoje serviços mínimos 

A Antram e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reúnem-se, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos 
para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro 
In Impala Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" - SindicatoAtualidade Por Lusa Publicado a 26 Ago, 2019, 15:42 
PARTILHELisboa, 26 ago 2019 (Lusa) - O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não 
sejam decretados serviços mínimos para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes 
trabalhadores vão cumprir a lei 
In Informa+ Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Informa+ Online| 26/08/2019  

 
Motoristas dizem que "a proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Jornal de Notícias Online| 26/08/2019  
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Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para a greve durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu, esta segunda-feira, que não vai 
pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Jornal de Notícias Online| 26/08/2019  

 
Fectrans vai pedir inspeções para impedir fugas contributivas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade 
Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de 
mercadorias 
In Jornal Económico Online (O)| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A associação patronal e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas estar esta segunda-feira reunidos na DGERT 
para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro 
In Jornal Económico Online (O)| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Lusa Online| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Lusa Online| 26/08/2019  

 
Truckers, bosses discuss minimum services 

Portugal: Truckers, bosses discuss minimum servicesLisbon, Aug. 
In Lusa Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Lusa Online| 26/08/2019  

 
Mãe, tenho medo de fogo de artifício! 

A greve declarada no sector de mercadorias marcou o Verão de 2019 em Portugal. 
In Mais Ribatejo Online| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Mundo Português Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Negócios Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Fectrans vai pedir intervenção das inspeções para impedir fugas contributivas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade 
Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de 
mercadorias 
In Negócios Online| 26/08/2019  

 
Sindicato: A proposta é não haver serviços mínimos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Negócios Online| 26/08/2019  

 
"Não serão pedidos serviços mínimos durante a semana", garante a ANTRAM 

A ANTRAM e o SNMMP reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve de setembro. 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
Fectrans vai pedir inspeções para impedir fugas contributivas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade 
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Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de 
mercadorias 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
Governo cria grupo de trabalho para melhorar regulamentação na logística 

O Governo criou um grupo de trabalho, constituído por representantes do executivo e de várias entidades, que tem 12 semanas a 
partir de hoje para apresentar propostas para melhorar a regulamentação no setor dos operadores logísticos e portos marítimos 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
Patrões e Motoristas discutem hoje serviços mínimos. Greve marcada para setembro 

Patrões e Motoristas discutem hoje serviços mínimos. 
In Notícias de Coimbra Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro 
In Porto Canal Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Porto Canal Online| 26/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas diz que "a proposta é não haver serviços mínimos" na greve de setembro 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Porto Canal Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 26/08/2019  

 
"A proposta é não haver serviços mínimos", diz sindicato dos motoristas 

"A proposta é não haver serviços mínimos", diz sindicato dos motoristasPor Lusa26 Agosto 2019 - 15:44O presidente do Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos para a greve, que tem início 
marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In PT Jornal Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAM garante que não vai pedir serviços mínimos durante a semana, para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana - Notícias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In Rádio Nova Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" - Sindicato - Notícias 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Rádio Nova Online| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Está marcada para esta hora a reunião do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, o Governo e ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 26/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM não veem necessidade de serviços mínimos 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM não veem necessidade de serviços mínimos à semana na greve 
marcada de 7 a 22 de Setembro às horas extraordinárias. 
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In Renascença - Notícias| 26/08/2019  

 
Antram não vai pedir serviços mínimos para dias de semana 

A ANTRAM garante que não vai pedir serviços mínimos durante a semana, para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Greve dos motoristas, é o Governo que vai decidir serviços mínimos aos fins de semana e feriados na paralisação entre 7 e 22 de 
Setembro. 
In Renascença - Notícias| 26/08/2019  

 
Antram não vai pedir serviços mínimos para dias de semana 

Patrões e sindicato dos motoristas de matérias perigosas encontram-se esta tarde para discutir serviços mínimos durante a 
paralisação de 7 a 22 de setembro. 
In Renascença Online| 26/08/2019  

 
Ministro das Infra-estruturas reforça convicção em acordo entre o SNMMP e a ANTRAM 

Foi possível chegar a acordo, promover o acordo entre empresas e sindicatos. 
In Revista Cargo Online| 26/08/2019  

 
ANTRAM e SNMMP reúnem-se esta Segunda-feira para debater serviços mínimos 

A ANTRAM e o SNMMP reúnem-se hoje, em Lisboa, para debater os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário, 
marcada para o período de 7 a 22 de Setembro 
In Revista Cargo Online| 26/08/2019  

 
SNMMP propõe não haver serviços mínimos e espera coerência por parte da ANTRAM 

A proposta é não haver serviços mínimos, uma vez que o que nós estamos a propor é fazer aquilo que nos obriga a lei , afirmou o 
líder do SNMMPEm declarações esta tarde prestadas à entrada para a reunião na Direcção-Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho (DGERT), em Lisboa, o presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) revelou que o 
sindicato não irá propor qualquer patamar de serviços mínimos para a greve dos motoristas prevista para o período de 7 a 22 de 
Setembro 
In Revista Cargo Online| 26/08/2019  

 
Greve de Setembro: ANTRAM garante que não pedirá serviços mínimos durante a semana 

A ANTRAM garantiu esta tarde que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas, 
revelou André Matias de Almeida. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) 
garantiu esta tarde que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas de matérias 
perigosas, revelou a agência Lusa 
In Revista Cargo Online| 26/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não vê necessidade em definir serviços mínimos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não vê necessidade em definir serviços mínimos para a greve que está marcada 
para Setembro, pelo contrário, a ANTRAM tem dúvidas sobre o horário que vai ser cumprido pelos trabalhadores e quer serviços 
mínimos, no trabalho de fim de semana 
In RTP 1 - Telejornal| 26/08/2019  

 
Patrões e camionistas continuam com posições extremadas 

Patrões e camionistas continuam com posições extremadas, agora não se entendem em relação à necessidade de haver serviços 
mínimos para a próxima greve às horas extraordinárias. 
In RTP 2 - Jornal 2| 26/08/2019  

 
Reunião entre os motoristas matérias perigosas e ANTRAM- direto 

Ainda decorre a reunião entre os motoristas matérias perigosas e ANTRAM, para definir os serviços mínimos da próxima greve de 
7 a 22 de Setembro. 
In RTP 3 - 18/20| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas - Direto 

Os motoristas de matérias perigosas e a Antram reúnem-se esta segunda-feira para discutir os serviços mínimos da próxima greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 26/08/2019  

 
Sindicato discute serviços mínimos - direto de Lisboa 

Sindicato discute serviços mínimos. 
In RTP 3 - 3 às...| 26/08/2019  

 
Não há acordo para serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas 

Não há acordo para serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 26/08/2019  
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Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas - Direto 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram reuniram-se para definir serviços mínimos para a greve de setembro. 
In RTP 3 - 360| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas - Direto 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram reuniram-se para definir serviços mínimos para a greve de setembro. 
In RTP 3 - 360| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
Antram não vai pedir serviços mínimos caso haja nova greve de motoristas 

A Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas às horas extra e fins de 
semana. 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas sugere que não sejam impostos serviços mínimos 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas vai sugerir que não haja serviços mínimos, durante a greve que está agendada 
para dia 7 de setembro, como explicou à entrada o presidente do sindicato Francisco São Bento 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
Greve camionistas. Serviços mínimos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não vê necessidade em definir serviços mínimos para a greve marcada para 
setembro. 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
"A proposta é não haver serviços mínimos" - Sindicato 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

Entre 7 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados. 
In Sábado Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

Presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos para 
a greve que tem início marcado para 7 de setembro. 
In Sábado Online| 26/08/2019  

 
Motoristas. Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Fectrans vai pedir intervenção das inspeções para impedir fugas contributivas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade 
Tributária que acionem as inspeções da sua tutela para averiguar alegadas fugas contributivas no setor do transporte pesado de 
mercadorias 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 26/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 7 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 26/08/2019  

 
Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 26/08/2019  

 
"A proposta é não haver serviços mínimos" - Sindicato 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei 
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In Sapo Online - Sapo Economia Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem esta tarde para discutir os serviços mínimos para a greve de 
setembro. 
In SIC - Primeiro Jornal| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas estiveram reunidos, hoje, na Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem-se esta tarde para discutir os serviços mínimos relativos à 
greve que vai acontecer no próximo mês de setembro. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem-se, esta tarde, para discutir os serviços mínimos relativos à 
greve marcada para o mês de setembro. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM estão reunidos. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas tem estado reunido com a ANTRAM para discutir os serviços mínimos para a 
greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato decidem hoje serviços mínimos para a nova greve de setembro 

Caso não haja entendimento entre as partes, terá de ser o Governo a definir abastecimentos obrigatórios à greve ao trabalho 
extraordinário, marcada de 07 e 22 de setembro. 
In SIC Notícias Online| 26/08/2019  

 
Fectrans vai pedir intervenção das inspeções para impedir fugas contributivas 

A Fectrans reúne-se na terça com a Autoridade Tributária para a alertar para a prática de fuga ao fisco de empresas de transporte 
de mercadorias. 
In SIC Notícias Online| 26/08/2019  

 
ANTRAM reúne com sindicato de motoristas para discutir serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas (SNMMP) vão reunir-se esta segunda-feira, ao início da tarde, para discutir os serviços mínimos para a greve 
dos motoristas, marcada para setembro, e apresentar as suas propostas 
In Sol Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários deMercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
MatériasPerigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviçosmínimos para a greve ao trabalho extraordinário, 
marcada para setembro 
In Surfar a Tendência Online| 26/08/2019  

 
FECTRANS pede inspecções contra fugas 

A FECTRANS vai pedir ao Ministério do Trabalho e à Autoridade Tributária para averiguaram alegadas fugas contributivas no 
transporte pesado de mercadorias. 
In Transportes & Negócios Online| 26/08/2019  

 
Barómetro Transporte Rodoviário de Mercadorias 

A Transportes em Revista, a Grounded e o IPAM desenvolveram, e com o suporte da ANTRAM, um novo barómetro para o setor 
do transporte de mercadorias. 
In Transportes em Revista Online| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Vai começar por esta hora uma reunião que junta no Ministério das Infraestruturas, a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 26/08/2019  
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Antram não vai pedir serviços mínimos para dias de semana 

A ANTRAM garante que não vai pedir serviços mínimos durante a semana, para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas continuam reunidos. 
In TSF - Notícias| 26/08/2019  

 
ANTRAM diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

Entre 7 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados. 
In TSF Online| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato dos Motoristas discutem hoje serviços mínimos 

Antram e Sindicato dos Motoristas discutem hoje serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário anunciada para 
setembroA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve 
In TV Record Europa Online| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Hoje é dia de nova reunião para avaliar o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias. 
In TVI 24 - Notícias| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Hoje é dia de nova reunião para avaliar o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias. 
In TVI 24 - Notícias| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

ANTRAM e motoristas de matérias perigosas estão reunidos, Com o novo pré-aviso de greve marcado para o período de 7 a 22 de 
setembro, patrões e sindicatos encontram-se para definir serviços mínimos, mas à entrada para a reunião, já são manifestas as 
divergências 
In TVI 24 - Notícias| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

ANTRAM e motoristas de matérias perigosas estão reunidos. 
In TVI 24 - Notícias| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

ANTRAM e motoristas de matérias perigosas estão reunidos. 
In TVI 24 - Notícias| 26/08/2019  

 
ANTRAM e Sindicato dos Motoristas discutem serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário, 
marcada para setembroA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços 
mínimos para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro 
In TVI 24 Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para greve durante a semana 

Entre 7 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e 
feriadosA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu, esta segunda-feira, 
que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas 
In TVI 24 Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: não há necessidade de serviços mínimos 

Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas parece ter acabado com um acordo e uma cedência 
da parte dos patrões para o período de greve pré-agendada para os dias 7 e 22 de setembro 
In TVI 24 Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu hoje que não vai pedir serviços 
mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas.  
In Visão Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: "A proposta é não haver serviços mínimos" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos 
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para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei.  
In Visão Online| 26/08/2019  

 

Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas têm reunião marcada para hoje em Lisboa para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário. 
In Antena 1 - Notícias| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Cidade FM Online| 26/08/2019  

 
Sindicato e patrões em nova reunião 
In Correio da Manhã| 26/08/2019  

 
Patrões e Sindicato dos motoristas discutem esta segunda-feira serviços mínimos 

Caso não haja entendimento entre as partes, será o Governo a decidir. 
In Correio da Manhã Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas terá "provavelmente" serviços mínimos ao fim de semana 

Direção-Geral do Emprego reúne-se hoje com patrões e motoristas para avaliar o impacto da paralisação prevista para 7 a 22 de 
setembro. 
In Diário de Notícias Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas terá "provavelmente" serviços mínimos ao fim-de-semana 

Direção Geral do Trabalho reúne-se hoje com patrões e sindicato para avaliar o impacto da paralisação. 
In Dinheiro Vivo Online| 26/08/2019  

 
"Greve cirúrgica, mínimos cirúrgicos", pedem especialistas 

Ao contrário da leitura da Antram, motoristas só vão cumprir as 40h definidas como horário normal no CCT e não as 48 horas 
admitidas como máximo. 
In ECO - Economia Online| 26/08/2019  

 
"O programa do PS é suficientemente vago para não se compreender" 

Em entrevista ao ECO, Catarina Martins afirma que o programa eleitoral do PS é vago e indefinido e identifica as prioridades de 
negociação para um próximo Governo. 
In ECO - Economia Online| 26/08/2019  

 
Greve com ou sem serviços mínimos? Sindicatos e Antram reunidos 
In i| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Antram e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reúnem-se, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos 
para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro. 
In Impala Online| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Informa+ Online| 26/08/2019  

 
Greve com serviços mínimos é "provável" 
In Jornal de Notícias| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

Encontro entre o sindicato e associação patronal realiza-se ao início da tarde na Direção-Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho, que tem mediado o conflito laboral. 
In Jornal Económico Online (O)| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Lusa Online| 26/08/2019  
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Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Lusa Online| 26/08/2019  

 
Hoje é notícia: Metade do país sem socorro aéreo; Agride bebé no hospital 

Conheça as notícias em destaque nas capas das edições dos jornais nesta segunda-feira, dia 26 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
Antram e SNMMP discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
Tome nota: Cinco coisas que deve saber para começar o seu dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta segunda-feira, dia 26 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 26/08/2019  

 
ANTRAM e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem segunda-feira serviços mínimos 

Novo pré-aviso de greve compreende o período entre os dias 7 e 22 de setembro, e engloba trabalho extraordinário e aos fins de 
semana. 
In Observador Online| 26/08/2019  

 
TÍTULOS DOS JORNAIS - 26 agosto 2019 
In Opção Turismo Online| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In PT Jornal Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Rádio Comercial Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos - Notícias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Rádio Nova Online| 26/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM voltam a sentar-se à mesa, vão discutir os serviços 
mínimos para a greve ao trabalho extraordinário. 
In Renascença - Notícias| 26/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas e ANTRAM discutem serviços mínimos 

Há um novo pré-aviso de greve entre os dias 7 e 22 de setembro, desta vez ao trabalho extraordinário e aos fins de semana. 
In Renascença Online| 26/08/2019  

 
O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que os serviços mínimos não se justificam 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que os serviços mínimos não se justificam para a greve de 7 a 22 de 
setembro. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 26/08/2019  

 
A Antram espera chegar a um entendimento com o sindicato sobre os serviços mínimos 

A Antram dizia a semana passada que espera chegar a um entendimento com o sindicato sobre os serviços mínimos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 26/08/2019  

 
Os motoristas de matérias perigosas e a Antram reúnem-se esta segunda-feira 

Os motoristas de matérias perigosas e a Antram reúnem-se esta segunda-feira para discutir os serviços mínimos da próxima greve. 
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In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 26/08/2019  

 
Greve. Antram e Sindicato discutem serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao 
trabalho extraordinário, marcada para setembro. 
In RTP Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM e sindicato discutem serviços mínimos 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Primas entregou um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre 
os dias 7 e 22 de setembro, desta vez ao trabalho extraordinário e aos fins de semana. 
In Sábado Online| 26/08/2019  

 
Antram e sindicato dos motoristas de matérias perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vão hoje reunir em Lisboa para discutir os serviços mínimos para a 
próxima greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 26/08/2019  

 
Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas entregou um novo pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário para o 
período compreendido entre os dias 07 e 22 de setembro. 
In SIC Notícias Online| 26/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Sindicato discutem hoje serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) reúnem-se hoje, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho 
extraordinário, marcada para setembro. 
In Smooth FM Online| 26/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje há nova reunião para avaliar o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias o encontro 
entre o sindicato e ANTRAM acontece às 3 da tarde na direção geral do trabalho. 
In TVI - Diário da Manhã| 26/08/2019  

 
Excitações 
In Correio da Manhã - Domingo| 25/08/2019  

 
Empresas querem impugnar a próxima greve dos motoristas 

O anúncio de uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins-de-semana e 
feriados levou as empresas a preparar uma providência cautelar que deverá ser entregue até à próxima Terça-feira no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
In Diário dos Açores| 25/08/2019  

 
Governo PS e serviços mínimos? Nem no tempo da troika havia tantos despachos 

Nem nos tempos da troika se impunham tantos serviços mínimos, mesmo no que toca só a trabalho suplementar. 
In Observador Online| 25/08/2019  

 
Road hauliers ´hope to reach agreement´ 

Portugal's national road hauliers' association, Antram, has said it hopes to reach an agreement with the trade union representing 
lorry drivers on the definition of minimum services during a strike of which the union has issued advance warning. 
In Portugal News Online (The)| 25/08/2019  

 
Coisas da última greve a sério em Portugal (pelo menos por alguns anos) 

Quando quiserem, admitindo que o venham a querer, fazer uma greve a sério, aquilo que permitiram e com que colaboraram 
nestes dias vai-lhes aparecer à porta como um fantasma de traição. 
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In Sábado Online| 25/08/2019  

 
Eleições legislativas - Bruno Fialho será cabeça-de-lista do PDR 

Bruno Fialho decidiu aceitar o convite para ser cabeça-de-lista por Setúbal do Partido Democrático Republicano. 
In SIC Notícias - Notícias| 25/08/2019  

 
Bruno Fialho vai ser o cabeça de lista do PDR por Setúbal 

O mediador do sindicato de motoristas de matérias perigosas aceitou o convite do partido de Marinho e Pinto. 
In SIC Notícias Online| 25/08/2019  

 
Sobe e desce 
In Correio da Manhã| 24/08/2019  

 
Nação valente 

Na greve dos motoristas, uma parte da direita aproveitou a onda e sugeriu alterar a lei da greve. 
In Correio da Manhã| 24/08/2019  

 
É imprescindível que a nossa sociedade civil imponha as suas regras 

Atravessamos um período conturbadíssimo motivado por uma arreliadora greve de motoristas. 
In Diário de Coimbra| 24/08/2019  

 
O Pardal e os Passarões e a saga continua... 

O Pardal e os Passarões e a saga continua. 
In Diário do Distrito Online| 24/08/2019  

 
MP investiga transportadoras depois da queixa de sindicato dos motoristas 

O Ministério Público (MP) está a investigar as suspeitas levantadas pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) sobre alegadas fraudes fiscais praticadas pelas transportadoras. 
In Diário dos Açores| 24/08/2019  

 
Na guerra que "nunca mais acaba" a greve dos motoristas ainda pode cair - Entrevista a Bruno Fialho e a André Matias de Almeida 
In Dinheiro Vivo| 24/08/2019  

 
Motoristas e patrões. Na guerra que "nunca mais acaba" a greve ainda pode cair 

São como "a Coreia do Norte e a Coreia do Sul", e "não é em dois dias" que vão enterrar o machado de guerra. 
In Dinheiro Vivo Online| 24/08/2019  

 
O Ambiente é mais importante que apoiar a Antram Matos Fernandes! 
In Estrategizando Online| 24/08/2019  

 
“Os principais adversários serão PS, PCP e BE”- Entrevista a Pedro Pardal Henriques 
In Expresso| 24/08/2019  

 
Sindicatos independentes unem-se para novas greves 
In Expresso| 24/08/2019  

 
Motositas: avnçar, marcha-atrás... e uma volta de 360 graus 
In Expresso - Economia| 24/08/2019  

 
Entre matérias perigosas e margens curtas 

Distribuir combustível é exigente. 
In Expresso - Economia| 24/08/2019  

 
Bastidores 

Os membros do Governo e os responsáveis da associação que representa empresas de camionagem (Antram) ainda estão de 
queixo caído com o feito alcançado esta semana pelo líder do Partido Democrático Republicano (PDR). 
In Público| 24/08/2019  

 
A Fectrans, os camionistas e o fim do pacto social em Portugal 
In Público| 24/08/2019  

 
Diário 

António Costa tem a primeira qualidade de um chefe, segundo Napoleão: a sorte. 
In Público| 24/08/2019  

 
A Semana 
In Público| 24/08/2019  
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A Fectrans, os camionistas e o fim do pacto social em Portugal 
In Público Online| 24/08/2019  

 
Um licor pouco doce 
In Sol| 24/08/2019  

 
Sindicato não quer serviços mínimos na próxima greve 
In Sol| 24/08/2019  

 
Política a sério 
In Sol| 24/08/2019  

 
O Homem e a sua circunstância 

Lá diz a sabedoria popular: 'não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu'. 
In Sol Online| 24/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas reúne com patrões para discutir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Açoriano Oriental| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras suspeitas de fraude fiscal 

O Ministério Público (MP) está a investigar as suspeitas levantadas pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) sobre alegadas fraudes fiscais praticadas pelas transportadoras. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 23/08/2019  

 
Patrões podem subir valor do frete 

Os patrões admitem subir os preços dos fretes dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 23/08/2019  

 
Patrões esperam entendimento com sindicato dos motoristas sobre serviços mínimos 

ANTRAM indicou que está a dialogar com as empresas do setor para estudar uma possibilidade. 
In Correio da Manhã Online| 23/08/2019  

 
é imprescindível que a nossa sociedade civil imponha as suas regras 

Atravessamos um período conturbadíssimo motivado por uma arreliadora greve de motoristas. 
In Diário de Aveiro| 23/08/2019  

 
É imprescindível que a nossa Sociedade Civil imponha as suas regras 

Atravessamos um período conturbadíssimo motivado por uma arreliadora greve de motoristas. 
In Diário de Leiria| 23/08/2019  

 
É imprescindível que a nossa sociedade civil imponha as suas regras 

A travessamos um período conturbadíssimo motivado por uma arreliadora greve de motoristas. 
In Diário de Viseu| 23/08/2019  

 
Motoristas admitem retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu ontem poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Diário do Minho| 23/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar o pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Diário do Sul| 23/08/2019  

 
CAP diz que nova greve prolonga imprevisibilidade e apela à prevenção 

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) defendeu que uma nova greve dos motoristas aumenta a imprevisibilidade 
quanto ao abastecimento, sobretudo numa altura de campanha, e apelou a que sejam tomadas medidas de prevenção para 
mitigar os prejuízos. 
In Diário do Sul| 23/08/2019  

 
Um motorista ganha 1.558 EUR limpos. Apenas 35% é salário base 
In ECO - Economia Online| 23/08/2019  

 
Greve durou uma semana e "colocou" militares a transportar combustível 
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In Emigrante - Mundo Português (O)| 23/08/2019  

 
Doce estio 
In Jornal do Centro| 23/08/2019  

 
Nova greve 
In Jornal do Centro| 23/08/2019  

 
À procura do silêncio perdido 

Estou entre aqueles que, em tempo de férias, prefere o silêncio e as boas condições para sonos repousantes, leituras tranquilas, 
meditações diversas. 
In Negócios Online| 23/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Porto Canal Online| 23/08/2019  

 
Motoristas: "O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato - Antram 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Porto Canal Online| 23/08/2019  

 
Transportadoras investigadas por suspeitas de fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar as transportadoras de combustíveis por denúncias de fraude fiscal. 
In Rádio Observador - Notícias| 23/08/2019  

 
Análise de Francisco Sarsfield Cabral 

Esta sexta-feira, Francisco Sarsfield Cabral vai falar sobre a situação laboral entre os motoristas e Antram e a greve da Ryanair. 
In Renascença - Notícias| 23/08/2019  

 
Ministério Público está a investigar as transportadoras de mercadorias por alegada fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar as transportadoras de mercadorias por alegada fraude fiscal. 
In Renascença - Notícias| 23/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os patrões esperam um entendimento com sindicato no que diz respeito à definição dos serviços mínimos na greve de setembro. 
In Renascença - Notícias| 23/08/2019  

 
Transportadoras investigadas por suspeitas de fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar transportadores de mercadorias por alegada fraude fiscal. 
In Renascença - Notícias| 23/08/2019  

 
Rui Rio. Greve às horas extra vai permitir perceber "melhor" as condições de trabalho dos motoristas 

"Se os profissionais trabalham oito horas por dia, não vão para os serviços mínimos, estão no máximo", afirma o líder social-
democrata. 
In Renascença Online| 23/08/2019  

 
Transportadoras entram com pedido de impugnação judicial da greve dos motoristas 

Uma nova greve de motoristas de matérias perigosas está no horizonte e contará novamente com uma providência cautelar por 
parte do escritório de do advogado Carlos Barroso - no cerne da questão está o facto de, segundo o especialista, a greve ao 
trabalho suplementar (marcada para Setembro) estar ferida de legalidade , uma vez que nos termos da convenção colectiva em 
vigor , não existe a figura de trabalho suplementar no sector. 
In Revista Cargo Online| 23/08/2019  

 
Transportadoras investigadas por suspeitas de fraude fiscal 

A Procuradoria-Geral da República vai investigar a queixa crime contra algumas transportadoras. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 23/08/2019  

 
Ministério Público está a investigar alegadas situações de fraude fiscal das transportadoras 

O Ministério Público está a investigar alegadas situações de fraude fiscal das transportadoras. 
In RTP 1 - Telejornal| 23/08/2019  

 
A Procuradoria-Geral da República vai investigar alegadas fraudes nas transportadoras de combustível 

A Procuradoria-Geral da República vai investigar a queixa do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas sobre alegadas 
fraudes nas transportadoras de combustível. 
In RTP 3 - 3 às...| 23/08/2019  
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Comentário de Bernardino Soares e Pedro Norton 

Comentário de Bernardino Soares e Pedro Norton, comentadores 360. 
In RTP 3 - 360| 23/08/2019  

 
Matérias perigosas. Ministério Público investiga alegada fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar alegadas situações de fraude fiscal das transportadoras. 
In RTP Online| 23/08/2019  

 
Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as suas condições 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissioanis trabalham. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 23/08/2019  

 
Eleições legislativas - Bruno Fialho convidado por PDR 

O partido de Marinho Pinto convidou também para as suas listas, Bruno Fialho, que é o mediador do Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In SIC - Jornal da Noite| 23/08/2019  

 
Transportadoras de mercadorias investigadas 

O Ministério Público abriu uma investigação às transportadoras de mercadorias por causa da queixa-crime apresentada pelo 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC - Jornal da Noite| 23/08/2019  

 
Bruno Fialho convidado para ser cabeça-de-lista do PDR 

Bruno Fialho, mediador do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, foi convidado para ser o cabeça de lista do partido de 
Marinho e Pinto pelo círculo eleitoral de Setúbal. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras de mercadorias por alegada fuga ao fisco 

Investigação na sequência da queixa-crime do sindicato de motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 23/08/2019  

 
Bruno Fialho convidado para cabeça de lista do PDR por Setúbal 

À SIC, o mediador do sindicato de motoristas de matérias perigosas confirmou o convite, mas ainda não decidiu se vai aceitar. 
In SIC Notícias Online| 23/08/2019  

 
MP investiga transportadoras de mercadorias 

O Ministério Público está a investigar alegadas fraudes fiscais das empresas transportadoras de mercadorias denunciadas pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In Transportes & Negócios Online| 23/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa espera entendimento 

Sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas em setembro, António Costa espera que as partes se entendam sob a 
mediação do Governo na próxima segunda-feira. 
In TSF - Notícias| 23/08/2019  

 
Ministério Público está a investigar transportadoras de mercadorias 

Empresas de transporte são suspeitas de fraude fiscal. 
In TSF Online| 23/08/2019  

 
Só quem tem um carro a gasóleo é que vai pagar mais na próxima semana 

Se tudo se mantiver como a esta hora no mercado de petróleo, o valor do gasóleo aumenta meio cêntimo por litro e o da gasolina 
não se altera na madrugada de segunda-feira, apurou a TVI24. 
In TVI 24 Online| 23/08/2019  

 

Greve - O sindicato dos motoristas... 
In Bola (A)| 23/08/2019  

 
Patrões podem subir valor do frete 

As empresas de transporte admitem subir em 20% os preços dos fretes dos motoristas, a medida visa responder aos aumentos de 
salários, a Antram reuniu ontem com jornalistas para explicar que esse impacto pode ser deslocado para o bolso dos portugueses. 
In CM TV - Notícias CM| 23/08/2019  

 
Empresas ameaçam aumentar fretes em 20% 
In Correio da Manhã| 23/08/2019  
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Empresas de transporte admitem subir em 20% os preços dos fretes dos motoristas 

Subida no valor pago pelos clientes de transportadoras será para cobrir salários maiores. 
In Correio da Manhã Online| 23/08/2019  

 
Comunistas fura-greves 
In Diabo (O)| 23/08/2019  

 
Populismo - interessa nacional e interesses partidários 

Em todas as democracias há sempre alguma contradição entre o interesse nacional e o interesse dos partidos em ganhar eleições 
e atingir o poder, o que implica uma leitura partidária inquinada da realidade. 
In Diabo (O)| 23/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas apresentaram um pré-aviso de greve aos fins de semana e trabalho extraordinário, para o 
período entre os dias 7 e 22 de setembro. 
In Diário de Notícias Online| 23/08/2019  

 
Patrões esperam que motoristas trabalhem nove horas e meia durante a greve 

Sindicato mantém pré-aviso e apela ao diálogo. 
In Diário de Notícias Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras de mercadorias 

Sindicato das Matérias Perigosas alega que sector de transporte de mercadorias comete fraude anual de "300 milhões". 
In Dinheiro Vivo Online| 23/08/2019  

 
MP investiga transportadoras depois da queixa dos motoristas 

A queixa apresentada pelo SNMMP na Polícia Judiciária por alegada fraude fiscal deu origem à abertura de um inquérito contra as 
transportadoras de combustíveis. 
In ECO - Economia Online| 23/08/2019  

 
"A nova greve dos motoristas é muito menos preocupante" 

Pedro Nuno Santos afirma em entrevista ao ECO24 que a nova greve dos motoristas é menos preocupante do que aquele que 
ocorreu este mês, mas não se compromete sobre a eventualidade de serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras após denuncia de fraude fiscal do SNMMP 

O Ministério Público abriu uma investigação às empresas de transporte de combustível por fraude fiscal, após a queixa crime 
apresentada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), avança o "Público" esta sexta-feira. 
In Expresso Online| 23/08/2019  

 
Matérias Perigosas. Patrões querem impugnar a próxima greve dos motoristas 
In i| 23/08/2019  

 
Motoristas. Empresas querem impugnar a próxima greve 

Enquanto as empresas preparam uma providência cautelar contra a greve, o sindicato pondera cancelar a paralisação. 
In i Online| 23/08/2019  

 
Patrões esperam que motoristas trabalhem 9,5 horas 
In Jornal de Notícias| 23/08/2019  

 
Combustíveis. Motoristas admitem retirar pré-aviso 
In Negócios| 23/08/2019  

 
A Esquina Do Rio 
In Negócios - Weekend| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras de mercadorias 

O Ministério Público deu seguimento à queixa apresentada pelos motoristas de alegadas fraudes fiscais, conta o Público. 
In Negócios Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras depois da queixa de sindicato dos motoristas 

O Ministério Público (MP) confirmou estar a investigar as transportadoras depois de o Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) ter apresentado uma queixa por "fraude fiscal". 
In Observador Online| 23/08/2019  

 
MP investiga transportadoras após denúncia sindical 

PGR deu seguimento à queixa do sindicato dos motoristas. 
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In Público| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras depois da queixa dos motoristas 

PGR deu seguimento à denúncia do sindicato. 
In Público Online| 23/08/2019  

 
"O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato - Antram - Notícias 

O porta-voz da Antram desvalorizou a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos motoristas 
e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Rádio Nova Online| 23/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM espera atingir entendimento sobre serviços mínimos 

A ANTRAM espera um entendimento com o sindicato de motoristas de matérias perigosas quanto à definição de serviços mínimos 
na greve marcada para Setembro. 
In Renascença - Notícias| 23/08/2019  

 
Quanto recebe um motorista de matérias perigosas? Pelo menos 1.400 euros, garante quem paga 

Associação que representa as empresas apresentou aos jornalistas as tabelas de remunerações, numa altura em que está marcada 
uma nova greve para 7 a 22 de setembro. 
In Renascença Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras de mercadorias por alegada fraude fiscal 

A queixa, apresentada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas na Polícia Judiciária "deu origem a um 
inquérito" que está em segredo de justiça. 
In Renascença Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público investiga transportadoras de mercadorias após queixa de sindicato 

A queixa, apresentada pelo sindicato nacional dos motoritas de matérias perigosas na Polícia Judiciária "deu origem a um 
inquérito" que está em segredo de justiça. 
In Renascença Online| 23/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de Matérias Perigosas diz que não se justificam serviços mínimos 

A Antram quer serviços mínimos, mas o Sindicato dos motoristas de Matérias Perigosas diz que não se justifica. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 23/08/2019  

 
A Antram espera chegar a um entendimento com o sindicato sobre os serviços mínimos 

A Antram espera chegar a um entendimento com o sindicato sobre os serviços mínimos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 23/08/2019  

 
Está marcada para segunda-feira uma reunião entre a Antram e o sindicato 

Está marcada para segunda-feira uma reunião entre a Antram e o sindicato. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 23/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM quer definir serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias espera entender-se com o sindicato de motoristas 
de matérias perigosas quanto à definição de serviços mínimos. 
In RTP Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público está a investigar as transportadoras 

A denúncia por parte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas deu origem à abertura de um inquérito por parte da 
Procuradoria-Geral da República. 
In Sábado Online| 23/08/2019  

 
Empresas querem impugnar a próxima greve de motoristas 

Enquanto as empresas preparam uma providência cautelar contra a greve, o sindicato pondera cancelar a paralisação. 
In Sol Online| 23/08/2019  

 
Ministério Público está a investigar as transportadoras de mercadorias por alegada fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar várias transportadoras por suspeitas de fraude fiscal. 
In TSF - Notícias| 23/08/2019  

 
Transportadoras investigadas por suspeitas de fraude fiscal 

O Ministério Público está a investigar várias transportadoras por suspeitas de fraude fiscal. 
In TSF - Notícias| 23/08/2019  

 

New fuel strike in September 
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In Algarve Resident (The)| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas - Rui Rio 

Patrões e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas têm encontro marcado para a próxima segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Olhamos para o conflito entre motoristas e patrões porque parece que há possibilidade de entendimento. 
In Rádio Observador - Notícias| 22/08/2019  

 
Quem considera ter saído vencedor da greve dos motoristas de matérias perigosas? 

Diogo Carlos estudante quem sai a ganhar são as empresas de transporte de mercadoria perigosa pois não só mantiveram o 
salário base dos trabalhadores baixo, o que lhes permite poupar imenso em impostos, como também conseguiram passar a 
imagem negativa para os trabalhadores que se manifestaram. 
In Região de Cister| 22/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Também é verdade que os motoristas de matérias perigosas, com a sua greve, não podem colocar em risco o fornecimento de 
aeroportos, hospitais, supermercados, em resumo, colocar em causa o normal funcionamento de toda a economia tenho vários 
amigos motoristas e respeito muito o trabalho deles, quer sejam de mercadorias ou de matérias perigosas. 
In Região de Cister| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Em dia de plenário, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite que todos os cenários estão em cima 
da mesa. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas admite agora aceitar as condições que a ANTRAM negociou com os 
restantes sindicatos. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas podem vir a retirar o pré-aviso de greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 22/08/2019  

 
Revista de imprensa comentada por Manuel Carvalho 

Revista de imprensa comentada por Manuel Carvalho, diretor do jornal Público. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 22/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 
In Terras da Beira| 22/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas reconhece que estão a ser feitos esforços de aproximação com os 
patrões, depois de falhada a última tentativa de acordo com a ANTRAM na terça-feira e depois de ter sido entregue o pré-aviso de 
greve para uma nova paralisação, desta vez por 2 semanas às horas extraordinárias, feriados e fins de semana. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 

Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Açores 9 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as suas condições 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissioanis trabalham. 
In Açores 9 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas voltam à greve aos fins de semana e trabalho extraordinário 
In Açoriano Oriental| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dosMotoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vaisubstituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Açoriano Oriental Online| 22/08/2019  

 
Motoristas admitem assinar acordo semelhante ao dos outros sindicatos 
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Francisco São Bento admitiu a possibilidade de o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) assinar um 
acordo com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) semelhante àquele já 
assinado pelos restantes sindicatos. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

A ANTRAM, Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, espera entender-se com Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas quanto à definição de serviços mínimos por causa da do pré-aviso de greve ao trabalho 
suplementar. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo admite decretar serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada para o próximo mês. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo admite decretar serviços mínimos na greve dos motoristas marcada para o próximo mês. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Rui Rio fecha a porta a serviços mínimos na próxima greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Patrões e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas têm encontro marcado para a próxima segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

A reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) vai decorrer pelas 15:00 na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT), confirmou a mesma fonte. 
In Antena Minho Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar o pré-aviso de greve 

O anúncio do novo porta-voz do SNMMP foi hoje feito em Aveiras de Cima (Lisboa) pelo próprio Francisco São Bento, na sequência 
do abandono do cargo por parte de Pedro Pardal Henriques para integrar as listas do PDR às eleições legislativas de 06 de outubro. 
In Antena Minho Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram discutem serviços mínimos na segunda 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Cidade FM Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A associação continua a dialogar com as empresas do setor. 
In Cidade FM Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques como porta-voz dos motoristas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Cidade FM Online| 22/08/2019  

 
Carlos César é o mandatário nacional do PS para as legislativas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Cidade FM Online| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

A ANTRAM está a estudar uma proposta de serviços mínimos para a nova greve dos motoristas de matérias perigosas marcada 
para 7 a 22 de Setembro. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 22/08/2019  

 
Nova greve dos camionistas 

Francisco São Bento, é o novo porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas Matérias Perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 22/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas reúnem com patrões na 2.ª feira para definir serviços mínimos 
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SNMMP entregou um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 07 e 22 de setembro. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas admite desconvocar a nova greve 

Governo já fez saber que vai avaliar a necessidade de decretar serviços mínimos. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: O que tem de mudar são as ideias e pressupostos do sindicato -- Antram 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques como porta-voz do sindicato dos motoristas 

Líder do SNMMP admite ser possível retirar pré-aviso de greve. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Patrões esperam entendimento com sindicato dos motoristas sobre serviços mínimos 

ANTRAM indicou que está a dialogar com as empresas do setor para estudar uma possibilidade. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Rio diz que greve dos motoristas vai permitir perceber melhor as condições de trabalho 

Presidente do PSD comentou o pré-aviso de greve entregue esta semana pelo sindicado. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  

 
Motoristas em greve às horas extraordinárias entre 7 a 22 de Setembro 
In Correio dos Açores| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Destak Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Destak Online| 22/08/2019  

 
"O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato -- Antram 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Destak Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Destak Online| 22/08/2019  

 
Motoristas vão fazer greve às horas extraordinárias 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta vez só aos fins-de-semana e 
trabalho extraordinário, anunciou ontem o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário de Aveiro| 22/08/2019  

 
Motoristas vão fazer greve às horas extraordinárias 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta vez só aos fins-de-semana e 
trabalho extraordinário, anunciou ontem o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário de Coimbra| 22/08/2019  

 
Motoristas vão fazer greve às horas extraordinárias 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta vez só aos fins-de-semana e 
trabalho extraordinário, anunciou ontem o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário de Leiria| 22/08/2019  
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Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

A reunião irá decorrer pelas 15:00 na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Diário de Notícias Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar o pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Diário de Notícias Online| 22/08/2019  

 
"Pré-aviso de mantém-se". Motoristas apelam ao diálogo 

"Com ou sem greve, queremos isto resolvido", diz Francisco São Bento, que substitui Pardal Henriques como porta-voz do 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Motoristas. Rui Rio contra serviços mínimos para nova greve 

Líder do PSD diz que não tem "lógica" marcar serviços mínimos para uma paralisação que é só ao trabalho extraordinário e nos 
fins de semanas e feriados. 
In Diário de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Motoristas vão fazer greve às horas extraordinárias 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta vez só aos fins-de-semana e 
trabalho extraordinário, anunciou ontem o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário de Viseu| 22/08/2019  

 
SNMMP mantém pré-aviso de greve mas espera ´bom-senso´ da ANTRAM 

Francisco São Bento falou há pouco em conferência de imprensa sobre a situação das negociações entre o Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas, a ANTRAM e o Governo e garantiu que o pré-aviso de greve se mantém. 
In Diário do Distrito Online| 22/08/2019  

 
Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 07 e 22 de Setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 07 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e 
trabalho extraordinário, anunciou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário do Sul| 22/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas apresenta novo pré-aviso de greve 

Depois de o acordo para uma mediação do conflito entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a 
ANTRAM ter voltado a cair na Terça-feira, os motoristas apresentaram ontem um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, 
feriados e fins de semana. 
In Diário dos Açores| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Dinheiro Vivo Online| 22/08/2019  

 
Patrões esperam que motoristas trabalhem 9,5 horas durante a greve 

Sindicato mantém pré-aviso de greve e apela ao diálogo. 
In Dinheiro Vivo Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Dinheiro Vivo Online| 22/08/2019  

 
Mediador do Sindicato diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

"Considero que ainda é possível encontrarmos uma solução para este diferendo", afirmou Bruno Fialho. 
In Dinheiro Vivo Online| 22/08/2019  

 
Sindicato admite cancelar greve: "porque não?" 

O líder do sindicato que representa os motoristas de matérias perigosas mostra-se disponível para desconvocar a greve caso 
estejam reunidas "todas as condições". 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Rio: Se definirem serviços mínimos "algo está muito mal" 

Rui Rio vaticina que as oito horas de trabalho por dia não vão "chegar para as encomendas" se a greve dos motoristas de matérias 
perigosas às horas extra avançar, em setembro. 
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In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
SNMMP e Antram reúnem segunda para definir serviços mínimos 

Já está convocada a reunião entre motoristas de matérias perigosas e Antram para discutir os serviços mínimos a cumprir na greve 
ao trabalho extraordinário entre 7 e 22 de setembro. 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Antram: não faz sentido que não existam serviços mínimos 

A Antram, representante das empresas de transporte rodoviário de mercadorias, diz que não faz qualquer sentido a hipótese de 
não se avançarem com serviços mínimos durante a paralisação decretada pelo sindicato de motoristas para 7 a 22 de setembro. 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Sindicato diligencia para retirar greve, mantém exigências 

Líder do sindicato anuncia que tem estado em "diligências" no sentido de avaliar hipótese de retirar aviso prévio da greve de 7 de 
setembro, mas nada mudou: SNMMP não abdica de exigências. 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Pardal Henriques no PDR? "Não me surpreendeu nada" 

Pedro Nuno Santos garante que, após quatro meses de reuniões com Pardal Henriques, não fica "surpreendido" com a 
candidatura às legislativas. 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Rui Rio tem razão - serviços mínimos com horário de trabalho completo? Ridículo e a exigir a queda dos ministro do trabalho e do 
Ambiente ( dizemos nós) e a saudação ao ministro das Infraestruturas! 
In Estrategizando Online| 22/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas admitem assinar acordo parecido ao dos outros sindicatos 

Francisco São Bento admitiu a possibilidade de o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) assinar um 
acordo com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) semelhante àquele já 
assinado pelos restantes sindicatos. 
In Expresso Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu esta quinta-feira poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a 
Antram. 
In Expresso Online| 22/08/2019  

 
Afastamento de Pardal Henriques não "fragiliza em nada"o sindicato de motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) não vê a saída de Pardal Henriques do cargo de porta-voz 
como uma fragilidade. 
In Expresso Online| 22/08/2019  

 
Rui Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as condições de trabalho 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta quinta-feira que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato 
dos motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissioanis trabalham. 
In Expresso Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram vai decorrer na segunda-feira, pelas 15:00, na Direção-Geral 
do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Impala Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

A reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram vai decorrer na segunda-feira, pelas 15:00, 
na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Impala Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do SNMMP vai substituir Pardal Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se 
houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Impala Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias espera atingir um entendimento com o sindicato 
de motoristas quanto à definição de serviços mínimos. 
In Impala Online| 22/08/2019  
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Motoristas: Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as suas condições (C/ÁUDIO) 
In Impala Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

A reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram vai decorrer na segunda-feira, pelas 15:00, 
na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Informa+ Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Informa+ Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Informa+ Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as suas condições (C/ÁUDIO) 
In Informa+ Online| 22/08/2019  

 
A guerra acabou, procura-se o vencedor 
In Interior (O)| 22/08/2019  

 
A guerra acabou, procura-se o vencedor 

De mansinho, o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas chegou domingo, mas já estava há muito anunciado. 
In Interior Online (O)| 22/08/2019  

 
Candidato. Pardal Henriques sai de porta-voz do sindicato 
In JM| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In JM Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na segunda-feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In JM Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, vai substituir Pardal Henriques 
como porta-voz. 
In Jornal de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Jornal de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas e patrões reúnem para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Jornal de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Quem aproveita a greve dos camionistas das matérias perigosas 

A data que escrevo esta crónica não é possível fugir ao assunto que tem dominado e continua a dominar a actualidade nacional, a 
greve dos motoristas de matérias perigosas a que se juntaram alguns outros motoristas pertencentes ao Sindicato Independente 
dos Motoristas de Mercadorias, sindicatos bem recentes. 
In Jornal de Tondela| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Jornal Económico Online (O)| 22/08/2019  
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Antram espera entendimento com sindicato dos motoristas sobre serviços mínimos 

A associação patronal espera atingir um entendimento com o sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no 
âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Jornal Económico Online (O)| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Road hauliers hope to reach agreement on minimum services in strike 

Portugal: Road hauliers hope to reach agreement on minimum services in strike. 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Lusa Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Negócios Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Negócios Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato dos motoristas sobre serviços mínimos 

André Matias de Almeida revelou que estão a analisar as propostas para os serviços mínimos que devem ser cumpridos na greve 
dos motoristas de matérias perigosas, convocada para o período entre os dias 7 e 22 de setembro aos fins de semana e trabalho 
extraordinário. 
In Negócios Online| 22/08/2019  

 
Motoristas e patrões reúnem-se 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Notícias ao Minuto Online| 22/08/2019  

 
"Serviços mínimos fazem todo o sentido" na greve às horas extra 

André Matias de Almeida acredita que quem defende que serviços mínimos não são necessários desconhece a lei. 
In Notícias ao Minuto Online| 22/08/2019  

 
Motoristas e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 
In Notícias de Coimbra Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar o pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-vozSão Bento admitiu poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Plataforma Online| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM espera atingir entendimento sobre serviços mínimos 
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A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias diz que espera atingir um entendimento com o 
Sindicato de Motoristas, quanto à definição dos serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado por esta estrutura 
sindical. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, substitui Pedro Pardal Henriques 
como porta-voz e admite agora poder retirar o pré-aviso de greve, se houver consenso nas reuniões com a ANTRAM. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Porto Canal Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Porto Canal Online| 22/08/2019  

 
Trucker union, bosses to define new minimum services 

The meeting between the National Union of Drivers of Dangerous Goods (SNMMP) and the National Association of Public Road 
Hauliers of Goods (Antram) will take place at 15:00 in the Directorate-General for Employment and Labour Relations (DGERT), the 
source added. 
In Portugal News Online (The)| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In PT Jornal Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In PT Jornal Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In PT Jornal Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as suas condições (C/ÁUDIO) 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissioanis trabalham. 
In PT Jornal Online| 22/08/2019  

 
Rio preocupado com condições de trabalho dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissionais trabalham. 
In PT Jornal Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

Sindicato "mantém todos os pressupostos e o pré-aviso de greve" mas, afirmou o presidente, "se houver vontade da Antram e se 
chegar a um consenso até ao dia 7, o pré-aviso pode ser retirado". 
In Público Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

Sindicato "mantém todos os pressupostos e o pré-aviso de greve", mas, afirmou o presidente, "se houver vontade da Antram e se 
chegar a um consenso até ao dia 7, o pré-aviso pode ser retirado". 
In Público Online| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

A ANTRAM, a associação que representa os patrões das empresas de matérias perigosas, pede aos trabalhadores que cumpram os 
serviços mínimos na próxima greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 
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O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento admite retirar o pré-aviso de greve 
se houver consenso nas reuniões com a ANTRAM. 
In Rádio Comercial - Notícias| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram discutem serviços mínimos na segunda 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Rádio Comercial Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Rádio Comercial Online| 22/08/2019  

 
São Bento substitui Pardal Henriques como porta-voz dos motoristas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Rádio Comercial Online| 22/08/2019  

 
Carlos César é o mandatário nacional do PS para as legislativas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Rádio Comercial Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar o pré-aviso de greve - Notícias 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Rádio Nova Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos - Notícias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Rádio Nova Online| 22/08/2019  

 
Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" - Notícias 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Rádio Nova Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as condições de trabalho - Notícias 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissioanis trabalham. 
In Rádio Nova Online| 22/08/2019  

 
PEDRO PARDAL HENRIQUES É CANDIDATO PELO PDR EM LISBOA 

Pardal Henriques anunciou esta quarta-feira que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR pelo círculo de Lisboa às eleições 
legislativas de outubro, deixando de ser porta-voz do SNMMP para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Rádio Regional Online| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

A ANTRAM espera um entendimento com o sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos na paralisação de 
setembro. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias espera atingir um entendimento com o sindicato de motoristas quanto 
à definição de serviços mínimos. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Por estar ferida de legalidade, várias empresas de transporte pedem a impugnação judicial da nova greve dos motoristas. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Está já a decorrer a conferência de imprensa marcada para esta hora do Sindicato de Motoristas. 
In Renascença - Notícias| 22/08/2019  
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Antram. Motoristas de matérias perigosas recebem 1.400 euros (no mínimo) 

Associação que representa as empresas apresentou aos jornalistas as tabelas de remunerações, numa altura em que está marcada 
uma nova greve para 7 a 22 de setembro. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas admitem acordo ao assinado por outros sindicatos 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas admite agora aceitar as condições que a Antram negociou 
com os restantes sindicatos. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas admitem acordo ao assinado por outros sindicatos 

Novo pré-aviso de greve foi marcado entre os dias 7 e 22 de setembro, abrangendo desta vez o trabalho extraordinário e aos fins 
de semana. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com motoristas sobre serviços mínimos 

Associação ainda não tem uma proposta fechada, uma vez que está a dialogar com as empresas do setor para estudar essa 
possibilidade. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
"Estamos a fazer tudo para chegar ao diálogo", diz presidente do sindicato dos motoristas 

Francisco São Bento diz que a greve de setembro se mantém, mas espera que haja mais força de vontade do lado dos patrões para 
chegar a um acordo. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Motoristas mantêm pré-aviso de greve. "Estamos a fazer tudo para chegar ao diálogo", diz presidente do sindicato 

Francisco São Bento diz que a greve de setembro se mantém, mas espera que haja mais força de vontade do lado dos patrões para 
chegar a um acordo. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Greve às horas extra vai permitir perceber melhor condições de trabalho dos motoristas, diz Rio 

"Se os profissionais trabalham oito horas por dia, não vão para os serviços mínimos, estão no máximo", afirma o líder social-
democrata. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Sindicato e patrões marcam reunião para definir serviços mínimos 

Na quarta-feira, o ministro do Trabalho afirmou que iria verificar a necessidade de serem tomadas medidas, sublinhando, 
contudo, que o cenário desta vez é diferente. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Empresas recorrem à justiça para travar greve dos motoristas 

Um escritório de advogados vai intentar uma nova providência cautelar contra a intenção dos motoristas de fazerem greve às 
horas extraordinárias, fins de semana e feriados, avança o jornal ECO. 
In Renascença Online| 22/08/2019  

 
Presidente do SNMMP admite aceitar acordo semelhante ao da FECTRANS e SIMM 

Em entrevista à RTP, concedida este dia 22 de Agosto, Francisco São Bento, presidente do sindicato SNMMP, não recusou a 
hipóteses de aceitar um acordo similar ao que foi estabelecido entre a ANTRAM e a FECTRANS no arranque da semana passada - 
tal acordo serviu também de padrão para a base da negociação entre a associação de transportadoras e o SIMM, sindicato que 
abandonou a paralisação para abraçar a via negocial. 
In Revista Cargo Online| 22/08/2019  

 
Motoristas admitem recuar 

Os motoristas de matérias perigosas podem vir a retirar o pré-aviso da nova greve convocada para o período entre 7 e 22 de 
setembro às horas extraordinárias. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 22/08/2019  

 
ANTRAM quer serviços mínimos na greve dos motoristas 

A ANTRAM quer serviços mínimos na greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Telejornal| 22/08/2019  

 
Patrões apresentam hoje a evolução do contrato coletivo de trabalho - Direto 

Os patrões apresentam hoje a evolução do contrato coletivo de trabalho. 
In RTP 3 - 18/20| 22/08/2019  

 
Comentário de Eduardo Marçal Grilo e Luís Nobre Guedes 
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Comentário de Eduardo Marçal Grilo e Luís Nobre Guedes, comentadores 360. 
In RTP 3 - 360| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Vamos então até Aveiras de Cima saber o que se passa com sindicatos motorista de perigosas que está a dar uma conferência de 
imprensa nesta altura. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas mantém o pré-aviso de greve e não abre mão dos pressupostos para negociar 

"Não se abre mão dos pressupostos", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Motoristas. Mediador do sindicato acredita num entendimento com a ANTRAM 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas diz acreditar num entendimento com a ANTRAM. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Governo admite voltar a decretar serviços mínimos caso avance greve dos motoristas 

O Governo admite decretar serviços mínimos, na greve dos motoristas marcada para o próximo mês. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
"O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato, afirma ANTRAM 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
ANTRAM espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
ANTRAM quer serviços mínimos na greve dos motoristas 

O advogado que representa os patrões sublinha que continua a haver abertura total para a negociação caso o sindicato não 
imponha pré-condições. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas e patrões dão sinais de se aproximarem 

O sindicato admitiu retirar o pré-aviso de greve, mas aguarda o contacto da associação que representa as empresas. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Motoristas e patrões dão sinais de se aproximarem 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admitiu retirar o pré-aviso de greve, mas aguarda o contacto da associação que 
representa as empresas. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
ANTRAM: "O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato 

Porta-voz dos patrões dos motoristas desvalorizou a substituição de Pardal Henriques como representante sindical e defendeu 
que uma negociação terá sempre "duas balizas". 
In Sábado Online| 22/08/2019  

 
Motoristas e patrões reúnem-se para definir serviços mínimos 

A reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram vai decorrer na segunda-feira. 
In Sábado Online| 22/08/2019  

 
Motoristas. Francisco São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Antram: "O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Rui Rio diz que greve vai permitir perceber melhor as condições estes profissionais trabalham 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o país, através do novo pré-aviso de greve decretado pelo sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, vai perceber "ainda melhor" em que condições estes profissionais trabalham. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato e patrões reúnem-se na segunda-feira para definir os serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas admitem deixar cair a greve, se os patrões quiserem negociar. 
In SIC - Jornal da Noite| 22/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite ceder e retirar o pré-aviso de greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite ceder e retirar o pré-aviso de greve, caso haja diálogo com os patrões, 
admitiu já hoje o presidente do sindicato. 
In SIC - Primeiro Jornal| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas e da Ryanair - análise 

O advogado David Carvalho Martins é especialista em direito de trabalho e analisa o tema:- Nova greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 22/08/2019  

 
Impasse entre ANTRAM e motoristas - Direto de Lisboa 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite retirar o pré-aviso de greve se porventura a ANTRAM quiser chegar a 
acordo. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 22/08/2019  

 
Conferência de imprensa do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Depois de ter sido confirmado o afastamento de Pardal Henriques do Sindicato de motoristas de matérias perigosas está marcada 
para esta hora, uma conferência de imprensa. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se 2.ª feira para definir serviços mínimos 

A notícia foi hoje avançada pelo jornal 'online' Eco. 
In SIC Notícias Online| 22/08/2019  

 
Motoristas admitem deixar cair a greve se patrões quiserem negociar 

A ANTRAM diz que se a negociação ainda não começou a culpa é do sindicato. 
In SIC Notícias Online| 22/08/2019  

 
Sindicato e Antram discutem serviços mínimos na segunda 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Smooth FM Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Smooth FM Online| 22/08/2019  
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São Bento substitui Pardal Henriques como porta-voz dos motoristas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Smooth FM Online| 22/08/2019  

 
Carlos César é o mandatário nacional do PS para as legislativas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Smooth FM Online| 22/08/2019  

 
Motoristas e patrões discutem serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se segunda-feira para discutirem os serviços mínimos na 
greve convocada para 7 a 22 de Setembro. 
In Transportes & Negócios Online| 22/08/2019  

 
Associação dos Transportadores considera que faz todo o sentido falar de serviços mínimos 

Por cá, a Associação dos Transportadores defende que faz todo o sentido falar de serviços mínimos para a greve às horas extra, 
anunciada pelo Sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
Associação dos Transportadores considera que faz todo o sentido falar de serviços mínimos 

A Associação dos Transportadores considera que faz todo o sentido falar de serviços mínimos para a greve anunciada pelo 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Algumas empresas de transportes vão tentar travar judicialmente a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Sobre a greve marcada para setembro, o Ministro Vieira da Silva admitiu a possibilidade de decretar serviços mínimos, coisa que 
Rui Rio não entende. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Com o compromisso assumido pelo advogado com o partido de Marinho Pinto vai ser Francisco São Bento a assumir o lugar de 
porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas considerando que a saída de Pardal Henrique não fragiliza o 
Sindicato. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas - Rui Rio 

Rui Rio defende que alguma coisa está mal se forem decretados serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias 
perigosas marcada para setembro. 
In TSF - Notícias| 22/08/2019  

 
"Porque não?" Sindicato dos motoristas admite desconvocar a nova greve 

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, não exclui a hipótese de retirar o pré-aviso da greve marcada para setembro. 
In TSF Online| 22/08/2019  

 
Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A nova paralisação dos motoristas abrange os fins de semana e o trabalho extraordinário. 
In TSF Online| 22/08/2019  

 
Francisco São Bento assume papel de porta-voz do sindicato 

Francisco São Bento fez questão de referir que continuam a contar com o trabalho de Pardal Henriques, como desde o "início", 
naquele que é um "apoio de excelência". 
In TSF Online| 22/08/2019  

 
Empresas de transporte pedem impugnação da greve dos motoristas 

Os patrões vão apresentar uma providência cautelar que trave a greve às horas extraordinárias. 
In TSF Online| 22/08/2019  

 
Sindicato e patrões reúnem-se na segunda-feira para definir serviços mínimos 

O SNMMP anunciou na quarta-feira ter entregado um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 7 e 22 
de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e trabalho extraordinário. 
In TSF Online| 22/08/2019  
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Greve cirúrgica 

Rui Rio garantiu que o impacto da greve cirúrgica dos motoristas matérias perigosas, uma expressão do líder do PSD, não deveria 
afetar o país já que estes profissionais vão trabalhar 8 horas por dia, o líder do Partido Social Democrata lembrou ainda que o 
Governo garantiu em Abril que tinha resolvido com sucesso o acordo entre a ANTRAM e o Sindicato. 
In TVI - Jornal da Uma| 22/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas querem negociar 

A próxima greve dos motoristas matérias perigosas pode não avançar, o sindicato se mostrou hoje abertura para levantar às o 
novo pré-aviso se a ANTRAM voltar às negociações, já sem Pardal Henriques como o porta-voz, a cara do sindicatos passa a ser 
apenas o presidente disse aos jornalistas que o advogado se mantém na estrutura como consultor jurídico. 
In TVI - Jornal da Uma| 22/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos diz que Governo respondeu proporcionalmente à greve dos motoristas 

O ministro Pedro Nuno Santos considera que a resposta do Governo na greve dos motoristas foi proporcional e apela à ANTRAM 
para reconsiderar as pré-condições, tendo em vista uma nova negociação. 
In TVI - Jornal das 8| 22/08/2019  

 
Retirada de pré-aviso passa por resposta da ANTRAM 

A ANTRAM reafirma estar disponível para negociar com o Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas, desde que o sindicato 
deixe cair o pré-aviso de greve às horas extraordinárias e as outras pré-condições. 
In TVI - Jornal das 8| 22/08/2019  

 
Entrevista a Pedro Nuno Santos 

Esta noite olhamos para as causas e as consequências da crise energética que afeta Portugal. 
In TVI 24 - ECO24| 22/08/2019  

 
Retirada de pré-aviso passa por resposta da ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite que a próxima greve às horas extraordinárias, marcada para ter início no 
dia 2 de Setembro, pode não chegar a avançar se a ANTRAM aceitar regressar à mesa das negociações. 
In TVI 24 - Notícias| 22/08/2019  

 
Braço de ferro ANTRAM/Motoristas 

A pouco mais de uma semana de uma nova greve convocada pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, desta vez 
apenas às horas extraordinárias. 
In TVI 24 - Notícias| 22/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas - Rui Rio 

Rui Rio diz que a greve cirúrgica dos motoristas de matérias perigosas convocada para Setembro, não pode afetar o país já que 
estes profissionais vão trabalhar 8 horas por dia. 
In TVI 24 - Notícias| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Aveiras de Cima 

Entregue novo pré aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 22/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: ministro lança apelo à ANTRAM 

O ministro Pedro Nuno Santos considera que a resposta do Governo na greve dos motoristas de matérias perigosas foi 
proporcional e apela à ANTRAM para reconsiderar as pré-condições tendo em vista uma nova negociação. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: sindicato mantém greve e diz que saída do porta-voz não causou mal-estar entre associados 

Francisco São Bento, presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, disse esta quinta-feira que o sindicato mantém 
o pré-aviso de greve às horas extraordinárias de 7 a 22 de setembro, apesar das notícias que dão conta de uma aproximação entre 
as partes nas últimas horas. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
As condições dos motoristas para retirar pré-aviso de greve 

Saiu Pardal Henriques, um dos principais rostos do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, foi substituído como porta-voz 
por Francisco São Bento que acumula com a presidência do sindicato.. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  
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Rui Rio diz que greve dos motoristas vai deixar perceber melhor as "condições" em que trabalham 

Líder dos sociais-democratas diz que "alguma coisa está mal" quando os motoristas trabalham oito horas diárias e, mesmo assim, 
é preciso decretar serviços mínimos. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
"Falar de serviços mínimos deste tipo de greve faz todo o sentido" 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, afirma que é necessário assegurar que são cumpridos os serviços mínimos 
durante a greve "cirúrgica" decretada pelo Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: já está marcada reunião entre sindicato e patrões para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: ministro garante que "não houve exagero" na resposta do Governo à greve 

Pedro Nuno Santos, ministro das infraestruturas, afirmou, numa entrevista à TVI24 sobre causas e consequências da crise 
energética em Portugal, que a política se tem tornado num "exercício cínico", porque têm sido criticadas todas as posições do 
Governo em qualquer circunstância. 
In TVI 24 Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e patrões reúnem-se na 2.ª feira para definir serviços mínimos 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se na segunda-feira para discutir os serviços mínimos na 
greve ao trabalho extraordinário, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 
In Visão Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: São Bento substitui Pardal Henriques e admite retirar pré-aviso de greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, vai substituir Pardal 
Henriques como porta-voz e admitiu hoje poder retirar o pré-aviso de greve se houver consenso nas reuniões com a Antram. 
In Visão Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: "O que tem de mudar são as ideias e pressupostos" do sindicato -- Antram 

O porta-voz da Antram desvalorizou hoje a substituição de Pardal Henriques por São Bento como porta-voz do sindicato dos 
motoristas e defendeu que o que tem que ser alterado são "as ideias e pressupostos" da estrutura sindical. 
In Visão Online| 22/08/2019  

 
Motoristas: Antram espera entendimento com sindicato sobre serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o 
sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical. 
In Visão Online| 22/08/2019  

 

Crise dos Combustíveis. CAP aconselha agricultores a "constituírem reservas e tomar medidas de prevenção" 

Crise dos Combustíveis. 
In Agricultura e Mar Actual Online| 22/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Bruno Fialho, mediador do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas no conflito com a ANTRAM diz que os dois lados não 
estão assim tão afastados como isso nas negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Impasse entre patrões e motoristas 

Afinal pode não estar assim tão mau como parecia ontem. 
In Antena 1 - Notícias| 22/08/2019  

 
Greve para setembro 
In Bola (A)| 22/08/2019  

 
Nova greve é ameaça para aeroportos 

A paralisação cirúrgica que os motoristas de matérias perigosas agendaram para os dias 7 a 22 de setembro poderá ter 
consequências mais sensíveis no fornecimento de combustíveis aos aeroportos de Lisboa e de Faro. 
In Correio da Manhã| 22/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas ameaça abastecimento de aeroportos 

Profissionais vão avançar com pré-aviso de greve de 07 a 22 de setembro. 
In Correio da Manhã Online| 22/08/2019  
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Greve dos motoristas ao sábado preocupa petrolíferas mas não são esperadas ruturas 

Associação das petrolíferas admite que "normalmente há recurso a trabalho extraordinário". 
In Diário de Notícias Online| 22/08/2019  

 
Greve ao sábado preocupa petrolíferas mas não são esperadas ruturas 

Petrolíferas admitem que há recurso a trabalho extraordinário. 
In Dinheiro Vivo Online| 22/08/2019  

 
4 pré-avisos de greve em 5 meses. O que mudou no discurso? 

Os motoristas de matérias perigosas voltaram a anunciar uma paralisação, dias depois de terem terminado uma greve. 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
Mediador do SNMMP fala de aproximação das partes 

Bruno Fialho, mediador escolhido pelos motoristas de matérias perigosas acredita que "ainda é possível encontrar uma solução 
para este diferendo". 
In ECO - Economia Online| 22/08/2019  

 
S. O Fantasma está de volta 

Está a tornar-se cada vez mais premente - e presente - o debate à volta da construção do abreviadamente chamado "Museu 
Salazar". 
In Expresso Online| 22/08/2019  

 
Motoristas - Greve antes do início da campanha eleitoral 
In i| 22/08/2019  

 
Motoristas: Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Informa+ Online| 22/08/2019  

 
Espaço do leitor 
In Jornal de Notícias| 22/08/2019  

 
Motoristas querem greve sem serviços mínimos 
In Jornal de Notícias| 22/08/2019  

 
Motoristas de combustíveis admitem assinar acordo semelhante ao dos outros sindicatos 

Um dia depois de terem entregue o pré-aviso de greve, e de Pardal Henriques ter anunciado que deixaria de ser o porta-voz, o 
sindicato dos motoristas admite aceitar o acordo que os patrões já fecharam com os outros dois sindicatos do setor. 
In Jornal Económico Online (O)| 22/08/2019  

 
Crónicas do ISG 
In Negócios| 22/08/2019  

 
Governo impõe pela primeira vez serviços mínimos à Ryanair 

Esta é a primeira greve da Ryanair com serviços mínimos definidos, o que não caiu bem junto dos sindicatos. 
In Negócios| 22/08/2019  

 
Governo tem via aberta para serviços mínimos na nova greve 

Juristas entendem que, mesmo tratando-se de uma greve ao trabalho suplementar e ao fim-de-semana, podem ser fixados 
serviços mínimos. 
In Público| 22/08/2019  

 
Nenhum motorista de matérias pode declarar menos de 1179 euros 

A associação de patrões diz que tem de facturar mais 20% para conseguir acomodar os aumentos que negociou com os 
motoristas. 
In Público Online| 22/08/2019  

 
Braço-de-ferro entre patrões e motoristas 

Parece haver sinais de aproximação entre motoristas e patrões. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 22/08/2019  

 
Braço-de-ferro entre patrões e motoristas 

O mediador do sindicato diz mesmo acreditar num entendimento com a ANTRAM. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 22/08/2019  

 
Motoristas já admitem acordo semelhante ao assinado por outros sindicatos 
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O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas admite a possibilidade de assinar um acordo igual ao que 
foi rubricado pelos dois outros sindicatos. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Mediador do sindicato dos motoristas acredita num acordo 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse que as partes do conflito 
laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
Mediador do sindicato dos motoristas acredita num acordo 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse que as partes do conflito 
laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In RTP Online| 22/08/2019  

 
A Lagartixa e o Jacaré 
In Sábado| 22/08/2019  

 
Mediador do SNMMP confia num entendimento 

Bruno Fialho, o escolhido pelo SNMMP para ser o mediador nas negociações com a ANTRAM, diz que "Vamos conseguir, com 
certeza absoluta, encontrar uma plataforma de entendimento". 
In Transportes & Negócios Online| 22/08/2019  

 
7 Pontos da Semana 
In Visão| 22/08/2019  

 
O passado polémico do negociador da ANTRAM 
In Visão| 22/08/2019  

 
A greve que apagou os fogos 
In Visão| 22/08/2019  

 

Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Bruno Fialho, vice-presidente do Sindicato de Pessoal de Voo da Aviação Civil, é o mediador do Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas no conflito com a ANTRAM. 
In Antena 1 - Notícias| 21/08/2019  

 
Portugal e o mundo 
In Mais Guimarães - A Revista - Mais Guimarães - O Jornal| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Entretanto, vem aí nova greve dos motoristas precisamente de matérias perigosas entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta 
vez só aos fins de semana e ao trabalho extraordinário. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 21/08/2019  

 
Impasse entre patrões e motoristas 

O mediador do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas ainda acredita numa solução para o impasse com a ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas 

Vai haver um nova greve dos motoristas de matérias perigosas, que está marcada para de 7 a 22 de setembro. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Por cá, o mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Bruno Fialho, diz que as partes do conflito laboral 
que opõem o sindicato à Antram estão a aproximar-se cada vez mais. 
In RTP 3 - 24 Horas| 21/08/2019  

 
Revista de imprensa comentada por Joaquim Fidalgo 

Revista de imprensa comentada por Joaquim Fidalgo, professor universitário, temas:- Programa para fazer regressar emigrantes só 
teve 71 candidatos;- Escolas: a guerra dos WC inclusivos;- Motoristas querem greve sem serviços mínimos;- Candidatura de Pardal 
Henriques às legislativas;- PSD vai plantar medronheiros na Festa do Pontal;- Imprensa internacional. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 21/08/2019  

 
O CDS-PP apela à Antram e ao sindicato para que se entendam e cheguem a acordo 

O CDS-PP apela à Antram e ao sindicato para que se entendam e cheguem a acordo. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 

Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 07 e 22 de setembro 
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Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 07 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e 
trabalho extraordinário, anunciou esta quarta-feira o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Açores 9 Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Açores 9 Online| 21/08/2019  

 
Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 07 e 22 de setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltarà greve entre os dias 07 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins desemana e 
trabalho extraordinário, anunciou esta quarta-feira o Sindicato Nacionaldos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Açoriano Oriental Online| 21/08/2019  

 
Sindicato vai presentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentaresta quarta-feira o pré-aviso de greve ao trabalho 
suplementar, feriados e fins desemana, disse à Lusa o seu porta-voz Pedro Pardal Henriques. 
In Açoriano Oriental Online| 21/08/2019  

 
Oficial: Pardal Henriques candidato a deputado pelo partido de Marinho Pinto 

O advogado Pedro Pardal Henriques anunciou esta quarta-feira que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, 
deixando de ser porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser 
interpretado como campanha eleitoral". 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os motoristas voltam à carga. 
In Antena 1 - Notícias| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os motoristas dão prioridade à greve. 
In Antena 1 - Notícias| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os motoristas fazem inversão de marcha e voltam à greve depois de falhado o acordo com um processo negocial mediada pelo 
Governo. 
In Antena 1 - Notícias| 21/08/2019  

 
INFORMAÇÃO ANTENA LIVRE - Edição das 12H | OUÇA AQUI! | Antena Livre 

Destaques:- Continua a luta entre patrões e sindicatos. 
In Antena Livre Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 07 e 22 de setembro 

De acordo com Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o pré-aviso 
de greve já foi entregue. 
In Antena Minho Online| 21/08/2019  

 
Antram diz que sindicato recusou processo de mediação 

"Hoje deixámos aqui um documento de manhã onde abríamos quase tudo à mediação.” 
In Antena Minho Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve 

"A Antram não quis evitar estas novas formas de luta ou uma possível greve por 50 euros", afirmou o representante do SNMMP à 
saída de uma reunião com o Governo, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Antena Minho Online| 21/08/2019  

 
Eleições: Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Depois de o líder do PDR, Marinho e Pinto, ter feito o anúncio no Porto, Pardal Henriques confirmou, em comunicado, que aceitou 
este convite para integrar as listas do PDR às eleições legislativas de 6 de outubro, afirmando que não abandonará as causas que 
representa. 
In Antena Minho Online| 21/08/2019  

 
Motoristas avançam com greve ao trabalho suplementar no início de setembro 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas vai entregar hoje o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, após não 
chegarem a acordo com os patrões. 
In Beira.pt Online| 21/08/2019  
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Entregue novo pré-aviso de greve dos motoristas com nova data 

O pré-aviso de greve foi entregue, esta quarta-feira, pelos dirigentes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Bombeiros24 Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Ministério vai avaliar novo pré-aviso, mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Cidade FM Online| 21/08/2019  

 
Nova greve à vista: Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas apresenta pré-aviso de greve esta quarta-feira 

A informação foi confirmada pelo porta-voz e advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, ao Observador. 
In Cidade Hoje Online| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Há uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas marcada para dia 7 de Setembro. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Há novo pré-aviso de greve dos motoristas para o dia 7 de Setembro, e vai durar 2 semanas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Aveiras de Cima 

Vai haver um nova greve dos motoristas de matérias perigosas, que está marcada para de 7 a 22 de setembro. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 21/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo 

Não há acordo entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM. 
In CM TV - Notícias CM| 21/08/2019  

 
Motoristas anunciam greve às horas extraordinárias em setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas apresentou e entregou esta quarta-feira um pré-aviso de greve para a 
primeira semana de setembro. 
In CM TV Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entrega pré-aviso de greve para setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de greve para 
a primeira semana de setembro. 
In CM TV Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entrega pré-aviso de greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de greve para 
a primeira semana de setembro. 
In CM TV Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entrega pré-aviso de greve para a primeira semana de setembro 

Duração desta nova greve será de cerca de duas semanas. 
In Correio da Manhã Online| 21/08/2019  

 
Eleições: Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Correio da Manhã Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Destak Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 7 e 22 de setembro 
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Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e 
trabalho extraordinário, anunciou hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Diário As Beiras Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques salta de porta-voz do sindicato dos motoristas para candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 21/08/2019  

 
Greve às horas extraordinárias dos motoristas de matérias perigosas de 7 a 22 de setembro 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, apresentou esta quarta-
feira um pré-aviso de greve às horas extraordinárias para entre 7 e 22 de setembro. 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso mas cenário é diferente da semana passada 

Novo pré-aviso abrange o período de 7 a 22 de setembro, mas só aos fins de semana e trabalho extraordinário. 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz dos motoristas 

Advogado anuncia que deixará de falar pelos motoristas de matérias perigosas na sequência da sua entrada para a política. 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz dos motoristas 

Advogado anuncia que deixará de falar pelos motoristas de matérias perigosas na sequência da sua entrada para a política. 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
SNMMP apresentou pré-aviso de greve ´cirúrgica´ 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Naiconal de Motoristas de Matérias Perigosas apresentou em conferencia de 
imprensa, há minutos, o pré-aviso de greve para os dias 7 a 22 de Setembro. 
In Diário do Distrito Online| 21/08/2019  

 
Sindicato faz greve "cirúrgica" às horas extra entre 7 e 22 de setembro 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas deu uma conferência de imprensa em Aveiras de Cima. 
In Dinheiro Vivo Online| 21/08/2019  

 
Agricultores pedem medidas para mitigar efeito da greve dos motoristas 

A CAP defendeu também que o "arrastar deste conflito laboral prolonga a incerteza e a imprevisibilidade em torno do 
abastecimento combustível". 
In Dinheiro Vivo Online| 21/08/2019  

 
Ministério do Trabalho vai avaliar necessidade de serviços mínimos 

Vieira da Silva disse que os serviços irão avaliar o pré-aviso de greve dos motoristas, mas que o cenário é agora distinto da 
paralisação anterior. 
In Dinheiro Vivo Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas marcam nova greve para início de setembro 

Com a nova ronda de negociações a terminar novamente sem acordo, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) vai esta quarta-feira apresentar um pré-aviso de greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do Sindicato dos Motoristas 

O até agora representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai ser candidato às legislativas pelo PDR. 
In Dinheiro Vivo Online| 21/08/2019  

 
Motoristas marcam greve às horas extra de 7 a 22 de setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve, agora às horas extra e fins de semana. 
In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas 

Vieira da Silva fez questão de dizer que o cenário agora é completamente diferente da greve que terminou no domingo e diz que, 
pelo menos teoricamente, podem ser estabelecidos serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Horas extra dividem patrões e motoristas. O que diz a lei? 

Três dias depois de terem levantado a greve, os motoristas avançaram com o pré-aviso de uma nova paralisação. 
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In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas marcam nova greve para 7 a 22 de setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou, esta quarta-feira, um novo pré-aviso de greve, 
desta vez ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, para o período de 7 a 22 de setembro. 
In e-Global - Notícias em Português Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques: A tentação do Parlamento 

Na verdade Pardal Henriques informou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-
voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como 
campanha eleitoral". 
In Estrategizando Online| 21/08/2019  

 
Vem aí nova greve dos combustíveis em Setembro 

Patrões e sindicatos continuam de costas voltadas. 
In Executive Digest Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas em greve de 7 a 22 de setembro 

Greve às horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados durará duas semanas, até ao arranque da campanha para as eleições 
legislativas. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
"Não estamos a impor nada, estamos a definir. A Antram não quis evitar estas novas formas de luta ou uma possível greve por 50 
euros" 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques abandona as funções de porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 

Através de um comunicado, o advogado confirma que é candidato a deputado pelo PDR no círculo de Lisboa, tal como o Expresso 
noticiou. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
"Já não uso o Maserati. Fui barrado quando viajava com os meus filhos": Pardal Henriques, o rosto da greve e agora candidato ao 
Parlamento 

É o rosto das greves dos camionistas e agora candidato às legislativas pelo partido de Marinho Pinto. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

"Considero que ainda é possível encontrarmos uma solução para este diferendo.” 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
Nova greve a menos de um mês das legislativas. SNMMP entrega pré-aviso esta quarta-feira 

A paz laboral conseguida no domingo, após uma semana de greve, terá sido de pouca dura. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
SNMMP entrega pré-aviso de greve para setembro esta quarta-feira 

A paz laboral conseguida no domingo terá sido de pouca dura. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
A greve dos motoristas em cinco perguntas e respostas 

Os motoristas de matérias perigosas vão avançar com uma nova greve, mas desta vez só às horas extra. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
UMA MÁSCARA QUE CAI 
In Farol da Nossa Terra Online| 21/08/2019  

 
"Não vou assumir esse papel [de porta-voz], fui só contactado para tentar mediar uma situação" 

Questionado acerca das últimas reações de Pardal Henriques e Matias de Almeida - representante da Antram -, Fialho deixou claro 
que "as reações humanas a uma situação são sempre diferentes daquilo que depois, com calma, conseguimos fazer". 
In i Online| 21/08/2019  

 
Sindicato entrega pré-aviso de greve dos motoristas para primeira semana de setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de 
greve para a primeira semana de setembro. 
In i Online| 21/08/2019  

 
"É um cenário bem distinto daquele que vivemos na semana passada" 

A ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) reuniram-se na passada terça-feira, em momentos 
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distintos, com o Executivo. 
In i Online| 21/08/2019  

 
"A partir deste momento não serei mais o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas" 

Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) anunciou na tarde 
desta quarta-feira que abandonará o cargo que desempenhava no sindicato para "não misturar o que poderia ser interpretado 
como campanha eleitoral". 
In i Online| 21/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas apresenta pré-aviso de greve esta quarta-feira 

Sindicato de Motoristas tomou a decisão depois de a reunião, que teve lugar esta terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e 
Habitação, ter terminado sem acordo entre patrões e motoristas. 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas, mas sublinhou que o 
cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do sindicato dos 
motoristas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha eleitoral". 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
É oficial. Motoristas vão fazer nova greve em setembro 

Motoristas vão fazer greve a horas extras, trabalho aos fins de semana e feriados. 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Informa+ Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Informa+ Online| 21/08/2019  

 
Atualização: Motoristas de matérias perigosas seguem para nova greve 

Após o falhanço nas negociações entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), será hoje 
apresentado um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, de acordo com declarações prestadas por 
Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do sindicato, à Rádio Observador. 
In Interior Online (O)| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas seguem para nova greve 

Após o falhanço nas negociações entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), será hoje 
apresentado um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, de acordo com declarações prestadas por 
Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do sindicato, à Rádio Observador. 
In Interior Online (O)| 21/08/2019  

 
Oficial: Pardal Henriques candidato a deputado pelo partido de Marinho Pinto 

Depois de o líder do PDR, Marinho e Pinto, ter feito o anúncio no Porto, Pardal Henriques confirmou esta tarde, em comunicado, 
que aceitou o convite para integrar as listas do PDR às eleições legislativas de 6 de outubro, esclarecendo que deixa de ser porta-
voz do SIMMP, mas não abandonará as causas que representa. 
In iPressGlobal Online| 21/08/2019  

 
Motoristas vão fazer nova greve de 7 a 22 de Setembro 

O pré-aviso de greve foi entregue, esta quarta-feira, pelos dirigentes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Iris FM Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 
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Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In JM Online| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas às horas extra começa a 7 de setembro 

Entre 7 e 22 de setembro, os motoristas vão fazer greve às horas extra (além das 8 horas diárias) e ao trabalho em dias feriado e 
fins de semana. 
In Jornal de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato de motoristas 

Com a entrada de Pedro Pardal Henriques nas listas do Partido Democrático Republicano, o advogado deixa de ser o porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Jornal de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Justiça investigou gastos de 30 mil euros de porta-voz da Antram em 2013-2014 

A queixa-crime apresentada ao Ministério Público baseava-se na discrepância de 30 mil euros entre as faturas apresentadas pelo 
tesoureiro e o dinheiro que efetivamente saiu da conta bancária da associação, durante o mandato de André Matias de Almeida. 
In Jornal Económico Online (O)| 21/08/2019  

 
Crise dos Combustíveis. CAP aconselha agricultores a "constituírem reservas e tomar medidas de prevenção" 

Afinal a crise dos combustíveis não chegou ao fim. 
In Jornal Económico Online (O)| 21/08/2019  

 
SNMMP apresenta novo pré-aviso de greve para setembro 

Depois do falhanço de ontem (terça-feira) nas negociações entre Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), mediadas pelo Governo, 
mais concretamente, pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, 
anunciou, em conferência de imprensa, esta quarta-feira, 21 de agosto, que os motoristas entregaram um pré-aviso de greve para 
os dias 7 a 22 de setembro. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 21/08/2019  

 
Mediador dos motoristas diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Minho Online (O)| 21/08/2019  

 
Mediador do SNMMP diz que as partes cada vez se estão a aproximar mais 

"Vamos conseguir, com certeza absoluta, encontrar uma plataforma de entendimento", afirmou Bruno Fialho, que diz não ir 
assumir o papel de porta-voz do SNMMP. 
In Negócios Online| 21/08/2019  

 
O diálogo social e a democracia 

A liberdade sindical e o direito de associação estão, naturalmente, consignados na Lei Fundamental da República Portuguesa. 
In Negócios Online| 21/08/2019  

 
Confirma-se entrega do pré-aviso de greve. Sindicato fala hoje, às 13h00 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar hoje o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, 
feriados e fins de semana, disse à Lusa o seu porta-voz Pedro Pardal Henriques. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
Oficial: Motoristas vão fazer nova greve de 7 a 22 de setembro 

O pré-aviso de greve foi entregue, esta quarta-feira, pelos dirigentes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
CAP diz que nova greve prolonga "imprevisibilidade" e apela à prevenção 

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) defendeu hoje que uma nova greve dos motoristas aumenta a 
imprevisibilidade quanto ao abastecimento, sobretudo numa altura de campanha, e apelou a que sejam tomadas medidas de 
prevenção para mitigar os prejuízos. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
Governo vai avaliar pré-aviso mas cenário é diferente da semana passada 
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O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo partido de Marinho e Pinto 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Notícias de Coimbra Online| 21/08/2019  

 
O "negociador nato", o "tagarela" e a conciliadora que ajudou um casamento. Bastidores das reuniões entre motoristas, patrões e 
Governo 

As discussões entre Matias de Almeida e Pardal Henriques de telemóvel na mão. 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Motoristas. As duas cláusulas que levaram ao novo pré-aviso de greve 

Motoristas queriam garantir um aumento de 50 euros no subsídio de operações e o pagamento de todas as horas extraordinárias 
antes de iniciada a mediação. 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse que as partes do conflito 
laboral "cada vez se estão a aproximar mais". 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho diz que vai verificar a necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora 
distinto da paralisação anterior. 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques deixa de representar sindicato 

Com a entrada de Pedro Pardal Henriques nas listas do Partido Democrático Republicano, o advogado deixa de ser o porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Plataforma Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas apresentam pré-aviso de greve 

Os motoristas de matérias perigosas apresentam esta quarta-feira um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins 
de semana. 
In PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada - Vieira da Silva 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Fuel drama continues: truckers announce new strike between September 7 and 22 

Fuel drama continues: truckers announce new strike between September 7 and 22. 
In Portugal Resident Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In PT Jornal Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In PT Jornal Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
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Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In PT Jornal Online| 21/08/2019  

 
Conflitos sociais e a responsabilidade pública 

O apego à liberdade, a igualdade de oportunidades, meritocracia e justiça - no sentido britânico de fairness - são valores 
irrecusáveis que devem pautar a política e a acção individual e colectiva. 
In Público Online| 21/08/2019  

 
Motoristas marcam nova greve para Setembro 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) avança para uma greve às horas extraordinárias, fins-de-
semana e feriados a partir da primeira semana de Setembro. 
In Público Online| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas voltam à greve, mas vai ser apenas ao trabalho extraordinário e aos fins de semana entre os 
dias 7 e 22 de setembro. 
In Rádio Comercial - Notícias| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas vai decorrer a partir de 7 de Setembro e até 22. 
In Rádio Comercial - Notícias| 21/08/2019  

 
Daqui a duas semanas pode haver nova greve dos motoristas de matérias perigosas 

Daqui a duas semanas pode haver nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas: Ministério vai avaliar novo pré-aviso, mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Rádio Comercial Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 07 e 22 de setembro - Notícias 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 07 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e 
trabalho extraordinário, anunciou hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Rádio Nova Online| 21/08/2019  

 
Sindicato vai apresentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar - Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar hoje o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, 
feriados e fins de semana, disse à Lusa o seu porta-voz Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Nova Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Ministério vai avaliar pré-aviso mas cenário é diferente da semana passada - Notícias 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Rádio Nova Online| 21/08/2019  

 
Eleições: Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR - Notícias 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Rádio Nova Online| 21/08/2019  

 
Governo estava enganado: a "novela" não terminou - Notícias 

A Antram não aceitou ir para um processo de mediação com resultados que diz estarem impostos à partida. 
In Rádio Nova Online| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias já tem data 

Entre os dias 7 e 22 de setembro os motoristas de matérias perigosas voltam a parar. 
In Razão Automóvel Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato convoca greve às horas extraordinárias entre 7 e 22 de setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre os dias 7 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e 
trabalho extraordinário, anunciou hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Record Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entrega pré-aviso de greve para a primeira semana de setembro 
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O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de greve para 
a primeira semana de setembro. 
In Record Online| 21/08/2019  

 
Motoristas aprovaram novo pré-aviso de greve 

Só falta saber a data de início e do fim da paralisação dos motoristas, que deverá acontecer no início de Setembro. 
In Renascença - Notícias| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Falharam as negociações entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas. 
In Renascença - Notícias| 21/08/2019  

 
Nova greve de motoristas marcada para entre 7 e 22 de setembro 

Os camionistas fazem greve ao trabalho suplementar acima das oito horas, fins de semana e feriados. 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Greve motoristas. CAP aconselha agricultores a fazer reservas 

Sindicato dos motoristas já anunciou um pré-aviso de greve, desta vez ao trabalho suplementar. 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo analisa medidas a tomar 

Ministro do Trabalho ressalva que se trata de uma paralisação diferente da anterior. 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Especialista em negociação deixa conselhos a sindicato, ANTRAM e Governo 

João Matos é professor auxiliar na Universidade Católica e responsável pelo Programa de Especialização em Negociação. 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Motoristas vão apresentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar a partir de setembro 

Conferência de imprensa com mais detalhes marcada para as 13h00, em Aveiras. 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Mediador do sindicato dos motoristas diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

Bruno Fialho considera que "ainda é possível encontrarmos uma solução para este diferendo". 
In Renascença Online| 21/08/2019  

 
Ministro das Infra-estruturas critica SNMMP: Quis definir resultados antes de a negociação começar 

Infelizmente uma das partes quis definir resultados ainda antes de a negociação começar. 
In Revista Cargo Online| 21/08/2019  

 
Greve de Setembro: imposição de serviços mínimos é teoricamente possível, diz Vieira da Silva 

O caldo voltou a entornar-se na luta laboral entre SNMMP e ANTRAM, com o processo de mediação a ser interrompido pela 
intransigência dos intervenientes, resultando no lançamento de novo pré-aviso de greve (o quarto desde Abril) por banda do 
sindicato, cobrindo o período de 7 a 22 de Setembro. 
In Revista Cargo Online| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas avançou com um novo pré-aviso de greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 21/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas acusam os patrões de não evitar a greve por causa de 50 euros 

Os sindicatos acusam os patrões de não evitar a greve por causa de 50 euros. 
In RTP 1 - Telejornal| 21/08/2019  

 
ANTRAM lamenta que o sindicato tenha recusado a mediação 

Numa reação escrita, a ANTRAM lamenta que o sindicato tenha recusado a mediação só a aceitando se pudesse impor resultado à 
partida. 
In RTP 3 - 18/20| 21/08/2019  

 
Ministro das Infraestruturas reunido com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil - Direto 

O Ministro das Infraestruturas está nesta altura reunido com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil para discutir 
a situação laboral da Ryanair. 
In RTP 3 - 3 às...| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

A greve a cirúrgica dos motoristas de matérias perigosas já tem data, será de 7 a 22 de Setembro. 
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In RTP 3 - 3 às...| 21/08/2019  

 
Em análise: Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

São convidados deste 360 Manuel Carvalho, diretor do jornal PÚBLICO, e Rita Garcia Pereira, advogada especialista em Direito do 
Trabalho, para falarem sobre uma nova greve de motoristas, que vamos ter, por causa de 50 euros que separam as propostas 
deste sindicato e a disponibilidade dos patrões. 
In RTP 3 - 360| 21/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato acusa patrões de não evitarem a greve por 50 euros 

Os sindicatos de motoristas acusam os patrões de não evitarem a greve por causa de 50 euros. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Governo admite decretar serviços mínimos na greve às horas extraordinárias 

O Governo disse que está a avaliar a hipótese de decretar serviços mínimos. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Antram diz que Sindicato dos Motoristas está de má-fé e com agenda escondida 

O porta-voz da Antram volta a apelar ao bom-senso e ao regresso à mesa das negociações. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Motoristas. Ministério vai avaliar pré-aviso mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Motoristas confirmam greve "cirúrgica" de 7 a 22 de setembro 

Anúncio de pré-aviso de greve surge após reuniões entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, o Governo e 
a ANTRAM que terminaram sem acordo. 
In Sábado Online| 21/08/2019  

 
Governo vai avaliar nova greve dos motoristas "bem distinta" da anterior 

Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, avança que serviços mínimos na nova paralisação do sindicato dos motoristas é algo que 
"tem de ser avaliado". 
In Sábado Online| 21/08/2019  

 
Mediador do SNMMP: "As partes cada vez se estão a aproximar mais" 

Bruno Fialho, responsável por mediar negociações com Antram e Governo, recusou a ideia de que irá substituir Pardal Henriques 
como porta-voz do sindicato. 
In Sábado Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz dos motoristas e candidata-se a deputado 

O advogado vai ser cabeça-de-lista em Lisboa pelo PDR, o partido de Marinho e Pinto. 
In Sábado Online| 21/08/2019  

 
Em atualização Motoristas de matérias perigosas avançam com "greve cirúrgica" de 7 a 22 de setembro 

Em conferência de imprensa esta quarta-feira, 21 de agosto, Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas 
de Matérias Perigosas, confirmou que os motoristas entregaram um pré-aviso de greve para os dias 7 a 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 21/08/2019  

 
Ministro sobre nova greve dos motoristas: "Agora estamos a falar de um pedido de natureza diferente" 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 21/08/2019  

 
Em atualização Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar pré-aviso de greve esta quarta-feira 

A informação foi confirmada pelo porta-voz e advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, ao Observador. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 21/08/2019  

 
Motoristas. Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
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conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 21/08/2019  

 
Em atualização Eleições. Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 21/08/2019  

 
Mediador do SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 21/08/2019  

 
Ministério vai avaliar pré-aviso de greve dos motoristas mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 21/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

O sindicato de motoristas matérias perigosas recusa o que os motoristas de mercadorias e antes a FECTRANS, assinaram na 
semana passada. 
In SIC - Jornal da Noite| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve 

Sem acordo com os patrões, os motoristas matérias perigosas vão voltar à greve a partir de 7 de setembro. 
In SIC - Jornal da Noite| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas entrega hoje quarto pré-aviso de greve. 
In SIC - Primeiro Jornal| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques vai encabeçar a lista do PDR a Lisboa/Análise 

Luís Delgado, comentador SIC e Gustavo Sampaio, jornalista do jornal "Económico", analisam o tema:- Pardal Henriques vai 
encabeçar a lista do PDR a Lisboa. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 21/08/2019  

 
"Esquerda - Direita" 

"Esquerda - Direita" com João Oliveira, do PCP e André Coelho Lima, do PSD. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 21/08/2019  

 
Greves em análise 

Entrevista a Pedro Quitério Faria, advogado de Direito do Trabalho. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 21/08/2019  

 
Motoristas de novo em greve - análise 

O sindicato entregou hoje o quarto pré-aviso de greve. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 21/08/2019  

 
Impasse entre patrões e motoristas 

Mantém-se o diferendo que opõe os motoristas de matérias perigosas à ANTRAM. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 21/08/2019  

 
O que falta para os motoristas chegarem a acordo 

Nesta altura, há 50 euros a separar o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
As trocas de acusações entre Antram e sindicato 

As declarações de André Matias de Almeida e Pedro Pardal Henriques ma SIC Notícias. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
CDS não responsabiliza o Governo por falha nas negociações entre Motoristas e Antram 

Partido elogia "papel de intermediação" do Governo. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai presentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana 
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O protesto irá realizar-se a partir da primeira semana de setembro. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas entrega pré-aviso de greve aos fins de semana, feriados e horas extraordinárias 

O protesto irá realizar-se a partir da primeira semana de setembro. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai apresentar pré-aviso de greve às horas extras, feriados e fins de semana 

O protesto irá realizar-se a partir da primeira semana de setembro. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

"Não serei mais o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, por forma a não misturar o que poderia 
ser interpretado como campanha eleitoral.” 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Ministério vai avaliar novo pré-aviso, mas cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse hoje que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e verificar a 
necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In Smooth FM Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques abandona cargo de porta-voz do SMMP para ´não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral´ 

Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) anunciou na tarde 
desta quarta-feira que abandonará o cargo que desempenhava no sindicato para "não misturar o que poderia ser interpretado 
como campanha eleitoral". 
In Sol Online| 21/08/2019  

 
´As partes cada vez se estão a aproximar mais´ afirma mediador do SNMMP 

Questionado acerca das últimas reações de Pardal Henriques e Matias de Almeida - representante da Antram -, Fialho deixou claro 
que 'as reações humanas a uma situação são sempre diferentes daquilo que depois, com calma, conseguimos fazer". 
In Sol Online| 21/08/2019  

 
´O Governo não pode obrigar ninguém a atravessar uma estrada se não o quiser fazer´ 

A ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) reuniram-se na passada terça-feira, em momentos 
distintos, com o Executivo. 
In Sol Online| 21/08/2019  

 
Motoristas entregam pré-aviso de greve para primeira semana de setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de 
greve para a primeira semana de setembro. 
In Sol Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas voltam à greve de 7 a 22 de Setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão fazer uma greve cirúrgica às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins de semana e 
feriados, de 7 a 22 de Setembro. 
In Sul Informação Online| 21/08/2019  

 
Sindicato de motoristas e Antram sem acordo trocam acusações 

Antram e sindicato de motoristas trocaram acusações, esta terça-feira à noite, depois de um dia em que o Governo tentou iniciar 
um processo de mediação. 
In Sul Informação Online| 21/08/2019  

 
Motoristas vão apresentar novo pré-aviso de greve 

Um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana vai ser apresentado esta quarta-feira pelo Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), após o acordo de mediação do conflito entre o sindicato e a ANTRAM ter 
falhado. 
In Sul Informação Online| 21/08/2019  

 
SNMMP convoca 15 dias de greve "cirúrgica" 

Os motoristas de matérias perigosas vão voltar à greve entre 7 e 22 de Setembro, anunciou o presidente do SNMMP. 
In Transportes & Negócios Online| 21/08/2019  

 
SNMMP avança com nova greve 

O SNMMP vai apresentar hoje um novo pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas, com efeito a partir de Setembro. 
In Transportes & Negócios Online| 21/08/2019  
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Candidatura de Pedro Pardal Henriques 

Bruno Fialho é o vice-presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil e é o negociador independente do Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Associação Nacional dos Transportadores de Mercadorias acusa o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A Associação Nacional dos Transportadores de Mercadorias acusa o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas de só aceitar 
uma mediação se poder impor condições, antes da mesma começar. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques vai deixar de ser o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias e não vão trabalhar aos sábados, domingos e 
feriados 

Os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias e não vão trabalhar aos sábados, Domingos e 
feriados entre os dias 7 e 22 de setembro. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Direto de Aveiras de Cima, onde fala neste momento Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

O governo não se pronuncia por enquanto, mas à TSF deixou a indicação de o poder fazer depois do pré-aviso de greve chegar ao 
destino, para esclarecer se os contornos da nova paralisação dos motoristas do Sindicato Nacional de matérias perigosas implicam 
que o executivo decrete novos serviços mínimos. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
"Temos de estar em alerta." Agricultores preparam-se para nova greve dos motoristas 

Os agricultores portugueses estão a ser aconselhados a tomar medidas de precaução perante a nova greve dos dos motoristas às 
horas extraordinárias. 
In TSF Online| 21/08/2019  

 
Sindicato vai apresentar pré-aviso de greve dos motoristas ao trabalho suplementar 

Pedro Pardal Henriques indicou que o presidente do sindicato vai dar mais pormenores sobre a decisão na conferência de 
imprensa. 
In TSF Online| 21/08/2019  

 
Governo avalia se decreta serviços mínimos para nova greve de motoristas 

O ministro do Trabalho sublinha que o cenário da nova paralisação anunciada pelos motoristas é diferente do da última greve. 
In TSF Online| 21/08/2019  

 
Portugal no Ar - Motoristas voltam à greve em setembro 

Os motoristas vão voltar à greve, desta vez ao trabalho suplementar. 
In TV Record Europa Online| 21/08/2019  

 
Motoristas marcam nova greve para setembro 

O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar hoje em conferência de imprensa marcada para as 13:00 em Aveiras 
que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana", disse Pedro Pardal Henriques. 
In TV Record Europa Online| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os patrões voltam assim a ficar de costas voltadas, isto depois de o sindicato ter imposto 2 pré-condições mesmo antes da 
mediação ter começado. 
In TVI - Jornal da Uma| 21/08/2019  

 
Novo pré-aviso de greve dos motoristas 

Os motoristas das matérias perigosas vão avançar com uma nova greve já no início de Setembro, desta vez às horas 
extraordinárias. 
In TVI - Jornal da Uma| 21/08/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas voltam à greve a partir do dia 7 de Setembro e até ao dia 22. 
In TVI - Jornal das 8| 21/08/2019  
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Candidatura de Pedro Pardal Henriques - análise 

O comentador da TVI, Paulo Ferreira, analisa a candidatura de Pedro Pardal Henriques à Assembleia da República nas legislativas 
de dia 6 de Outubro. 
In TVI 24 - Notícias| 21/08/2019  

 
CDS espera que o Governo consiga mediar com sucesso a crise entre os motoristas e a ANTRAM 

O CDS espera que o Governo consiga mediar com sucesso a crise entre os motoristas e a ANTRAM e apela às partes envolvidas que 
consigam resolver este conflito. 
In TVI 24 - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas aprovaram novo pré-aviso de greve 

Os motoristas de matérias perigosas entregaram hoje um pré-aviso de greve. 
In TVI 24 - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas fazem greve ao trabalho suplementar de 7 a 22 de setembro 

O Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas anunciou esta quarta-feira que fará uma "greve cirúrgica" entre os dias 7 e 22 
de setembro. 
In TVI 24 Online| 21/08/2019  

 
A TVI teve acesso ao documento que definia a mediação nas negociações entre motoristas e ANTRAM 

A TVI teve acesso ao documento que definia a mediação nas negociações entre motoristas e ANTRAM e confirma que há várias 
alíneas riscadas e duas adendas. 
In TVI 24 Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai apresentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar a partir de setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai apresentar esta quarta-feira o pré-aviso de greve ao trabalho 
suplementar, feriados e fins de semana, disse à Lusa o seu porta-voz Pedro Pardal Henriques. 
In TVI 24 Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP diz que "as partes cada vez se estão a aproximar mais" 

O mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Bruno Fialho, disse hoje que as partes do 
conflito laboral "cada vez se estão a aproximar mais" e garantiu que não vai substituir Pardal Henriques como porta-voz. 
In TVI 24 Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai avaliar pré-aviso, mas diz que o cenário é diferente da semana passada 

O ministro do Trabalho disse esta quarta-feira que os serviços do ministério irão avaliar o novo pré-aviso de greve dos motoristas e 
verificar a necessidade de serem tomadas medidas, mas sublinhou que o cenário é agora distinto da paralisação anterior. 
In TVI 24 Online| 21/08/2019  

 
Eleições: Pardal Henriques deixa de ser porta-voz do sindicato para ser candidato pelo PDR 

Pardal Henriques anunciou hoje que aceitou o convite para encabeçar a lista do PDR a Lisboa, deixando de ser porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para "não misturar o que poderia ser interpretado como campanha 
eleitoral". 
In Visão Online| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas avançam com "greve cirúrgica" em setembro 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai avançar com uma nova greve entre os dias 7 e 22 de 
setembro. 
In Viva!Porto Online| 21/08/2019  

 

Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Açores 9 Online| 21/08/2019  

 
Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Açores 9 Online| 21/08/2019  

 
Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Açores 9 Online| 21/08/2019  

 
Reunião termina sem acordo. Há troca de acusações e nova greve à vista 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ff5857d-3cf4-4fc8-94f2-c365a713dbf9&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50ebdc29-62b8-4aa7-a6d5-f6d591464c4a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4f9e80bc-e529-4210-a184-8e954c8a2ddc&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://tvi24.iol.pt/economia/21-08-2019/motoristas-de-materias-perigosas-fazem-greve-ao-trabalho-suplementar-de-7-a-22-de-setembro
https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/a-tvi-teve-acesso-ao-documento-que-definia-a-mediacao-nas-negociacoes-entre-motoristas-e-antram/5d5d8e2a0cf2373ef566bb30
https://tvi24.iol.pt/economia/21-08-2019/motoristas-sindicato-vai-apresentar-pre-aviso-de-greve-ao-trabalho-suplementar-a-partir-de-setembro
https://tvi24.iol.pt/economia/motoristas-de-materias-perigosas/motoristas-mediador-do-snmmp-diz-que-as-partes-cada-vez-se-estao-a-aproximar-mais
https://tvi24.iol.pt/economia/greve/motoristas-governo-vai-avaliar-pre-aviso-mas-diz-que-o-cenario-e-diferente-da-semana-passada
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-08-21-Eleicoes-Pardal-Henriques-deixa-de-ser-porta-voz-do-sindicato-para-ser-candidato-pelo-PDR
https://www.viva-porto.pt/motoristas-de-materias-perigosas-avancam-com-greve-cirurgica-em-setembro/
https://jornalacores9.pt/sindicato-diz-que-antram-nao-quis-evitar-possivel-greve-dos-motoristas-por-50-euros/
https://jornalacores9.pt/antram-diz-que-sindicato-resusou-processo-de-mediacao/
https://jornalacores9.pt/governo-diz-que-tentou-por-todas-as-vias-que-nao-houvesse-pre-condicoes/


Falhou esta terça-feira o acordo para iniciar um processo de mediação entre Antram, que representa as empresas, e o Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 21/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

Mais uma conversa que acabou por não dar em nada. 
In Antena 1 - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram sem acordo 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, disse esta noite que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Cidade FM Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato deve anunciar hoje novas formas de luta 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) deve anunciar hoje novas formas de luta, depois de ter 
falhado um acordo para negociações com a associação patronal, mediadas pelo Governo. 
In Cidade FM Online| 21/08/2019  

 
Motoristas ameaçam com nova paralisação 
In Correio da Manhã| 21/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam com nova greve 

Sindicato exigiu documento com subida de 50 euros no subsídio operacional e garantia do pagamento de horas extraordinárias. 
In Correio da Manhã Online| 21/08/2019  

 
Motoristas decidem hoje se regressam à greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse ontem, à saída 
de uma reunião com o Governo, que a Antram «não quis evitar novas formas de luta ou uma possível greve por 50 euros». 
In Diário de Coimbra| 21/08/2019  

 
Sem acordo "por 50 euros", diz sindicato. "Querem impor aumento", acusam patrões 

Pedro Nuno Santos "tentou por todas as vias que não houvesse pré-condições". 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Nova greve a caminho após mais uma reunião sem acordo 

Sindicato lamenta falta de acordo "por 50 euros". 
In Diário de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Antram e sindicato sem acordo para processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou ontem que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater «quase tudo». 
In Diário do Minho| 21/08/2019  

 
Paz durou 2 dias. Este é o documento que ressuscitou a greve 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas prepara-se para entregar o quarto pré-aviso de greve este ano. 
In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Greve às horas extra também pode ter serviços mínimos 

É possível definir serviços para uma greve dos motoristas às horas extraordinárias? Fonte do Governo garante ao ECO que sim. 
In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Pardal Henriques dá mau nome ao novo sindicalismo 

Pardal Henriques e o sindicato não querem negociar, querem farsa e espetáculo, e não estão interessados em defender os 
motoristas, mas o seu próprio protagonismo. 
In ECO - Economia Online| 21/08/2019  

 
Quem tem medo da crise? 

Bom dia,Recessão. 
In Expresso Online| 21/08/2019  

 
Greve dos motoristas. A novela que parece não ter fim 
In i| 21/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas recusou o processo de 
mediação, apesar de a associação patronal estar disponível. 
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In Impala Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu que tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para as negociações com "pré-
condições", mas os motoristas não aceitaram esta condição. 
In Impala Online| 21/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Informa+ Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Informa+ Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Informa+ Online| 21/08/2019  

 
Fim da greve põe ponto final na "situação de alerta" 
In JM| 21/08/2019  

 
Motoristas sem acordo com patrões marcam hoje novas formas de protesto 
In Jornal de Notícias| 21/08/2019  

 
Sindicato de motoristas e Antram sem acordo trocam acusações 

Antram e sindicato de motoristas trocaram acusações, esta terça-feira à noite, depois de um dia em que o Governo tentou iniciar 
um processo de mediação. 
In Jornal de Notícias Online| 21/08/2019  

 
Motoristas avançam com greve ao trabalho suplementar no início de setembro 

Os motoristas de matérias perigosas vão avançar com a greve ao trabalho suplementar daqui a duas semanas. 
In Jornal Económico Online (O)| 21/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse esta terça-feira 
à saída de uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Minho Online (O)| 21/08/2019  

 
Livro-razão 
In Negócios| 21/08/2019  

 
Impasse continua. Motoristas entregam hoje novo pré-aviso de greve 

A reunião que teve lugar, na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação terminou sem acordo entre patrões e 
motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 21/08/2019  

 
Das agressões no Burger King às faturas na discoteca Main. Os casos de André Matias na justiça 

O porta-voz da ANTRAM enfrentou dois processos: um por agressão que chegou a julgamento (foi absolvido) e uma queixa-crime 
(investigada pelo DIAP, mas arquivada) por atos como tesoureiro da AAUL. 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas entrega pré-aviso de greve esta quarta-feira 

Os motoristas vão apresentar esta quarta-feira um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana. 
In Observador Online| 21/08/2019  

 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram não quis evitar possível greve "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
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In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Porto Canal Online| 21/08/2019  

 
Diálogo de surdos abre porta a nova greve dos motoristas 

Antram disse que não aceita mediação com resultados impostos à partida. 
In Público| 21/08/2019  

 
O labirinto de uma greve: os caminhos que ninguém devia ter seguido 

O Governo atentou contra a lei da greve na mais grave violação de que há memória com uma requisição civil, militarizada. 
In Público Online| 21/08/2019  

 
Governo estava enganado: a "novela" não terminou 

Antram disse que não aceita mediação com resultados impostos à partida. 
In Público Online| 21/08/2019  

 
Nova ameaça de greve dos motoristas 

Há uma nova ameaça de greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 21/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação 

Há nova ameaça de greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram sem acordo 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, disse esta noite que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Rádio Comercial Online| 21/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato deve anunciar hoje novas formas de luta 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) deve anunciar hoje novas formas de luta, depois de ter 
falhado um acordo para negociações com a associação patronal, mediadas pelo Governo. 
In Rádio Comercial Online| 21/08/2019  

 
Motoristas e patrões sem entendimento 

Caiu por terra a proposta de mediação entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In Rádio Observador - Notícias| 21/08/2019  

 
ANTRAM DIZ QUE OS MOTORISTAS DE MATÉRIAS PERIGOSAS RECUSARAM MEDIAÇÃO 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Rádio Regional Online| 21/08/2019  

 
Pode vir aí uma nova greve de motoristas de matérias perigosas 

Pode vir aí uma nova greve de motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas e patrões sem entendimento 

Falhou a tentativa de mediação entre sindicato e patrões. 
In Renascença - Notícias| 21/08/2019  

 
Reaproximação nem sequer passou da fase de mediação: SNMMP e ANTRAM a léguas de distância 

No Domingo a greve acabou desconvocada, mas, no carrossel da querela entre o SNMMP e a ANTRAM, tudo pode acontecer: 
apenas dois dias após o fim da paralisação que colocou Portugal em alerta energético e em requisição civil, a ameaça de nova 
greve dos motoristas volta a pairar. 
In Revista Cargo Online| 21/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação - Análise 
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Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, analisa a situação da falta de acordo entre sindicato e Antram. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

Vamos perceber o que separa patrões e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

O representante da ANTRAM lamenta ainda a postura do Sindicato e garante continuar disponível para negociar. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

Pedro Pardal Henriques acusa a ANTRAM de não querer evitar uma possível greve por causa de 50 euros. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

O representante da ANTRAM diz ainda que esperava outro desfecho. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

Pardal Henriques vai anunciar hoje eventuais novas formas de luta. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 21/08/2019  

 
Motoristas. Braço de ferro mantém-se depois de sindicato não aceitar mediação 

Pode estar na calha uma nova greve do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Processo de mediação entre motoristas e ANTRAM falhou 

O processo de mediação do Governo entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e o 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas falhou. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato prepara greve ao trabalho suplementar 

O processo de mediação do Governo entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e o 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas falhou. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
Processo de mediação falhou no "caso" dos motoristas 

O processo de mediação do Governo entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas falhou. 
In RTP Online| 21/08/2019  

 
André Matias de Almeida lança suspeição sobre agenda política do Sindicato 

André Matias de Almeida diz também que o sindicato tem de dar explicações sobre as intenções políticas por detrás da greve dos 
motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 21/08/2019  

 
Braço-de-ferro entre patrões e motoristas 

André Matias de Almeida diz que a Antram vai deixar o diálogo público para proteger os trabalhadores, já Pedro Pardal Henriques 
acusa o Governo de estar ao lado dos patrões, ambos tiveram ontem à noite na SIC Notícias. 
In SIC - Edição da Manhã| 21/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pode aprovar hoje um quarto pré-aviso de greve no espaço de 4 meses, a 
tentativa de mediação pedida pelas partes ao Governo falhou. 
In SIC - Edição da Manhã| 21/08/2019  

 
Motoristas vão apresentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar 

Confirmação foi dada por Pedro Pardal Henriques. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas pode aprovar hoje novo pré-aviso de greve 

Pedro Pardal Henriques diz que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
ou cruzamos os braços ou continuamos a lutar" 

Pedro Pardal Henriques afirma que pré-aviso de greve ao trabalho suplementar vai ser apresentado esta quarta-feira. 
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In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
´´Pedro Pardal Henriques mente descaradamente´´ 

A entrevista a André Matias de Almeida, porta-voz da Antram. 
In SIC Notícias Online| 21/08/2019  

 
Sindicato e Antram sem acordo 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, disse esta noite que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Smooth FM Online| 21/08/2019  

 
Sindicato deve anunciar hoje novas formas de luta 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) deve anunciar hoje novas formas de luta, depois de ter 
falhado um acordo para negociações com a associação patronal, mediadas pelo Governo. 
In Smooth FM Online| 21/08/2019  

 
ANTRAM e SNMMP falham mediação 

Fracassou a tentativa do Governo de mediar as negociações entre a ANTRAM e o SNMMP. 
In Transportes & Negócios Online| 21/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação 

Fracassou a mediação entre os patrões e sindicatos dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 21/08/2019  

 
Motoristas e patrões sem entendimento 

Caiu por terra a mediação pedida por motoristas e patrões, depois do sindicato ter imposto duas pré-condições antes mesmo de 
começar a mediação do governo entre as partes. 
In TVI - Diário da Manhã| 21/08/2019  

 
Combustíveis: não há entendimento, "novas formas de luta" podem ser anunciadas hoje 

O ministro das Infraestruturas garante que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Visão Online| 21/08/2019  

 
Restaurantes, discotecas, fatos e botões de punho. Os gastos do negociador da ANTRAM que a Justiça investigou 

André Matias de Almeida foi alvo de uma queixa-crime por suspeitas de ter usado os fundos de uma associação académica em 
proveito próprio. 
In Visão Online| 21/08/2019  

 

juntar 

Entretanto a poucos momentos à saída do Ministério das infraestruturas André Matias de Almeida da Antram garantiu que os 
sindicatos motoristas das matérias perigosas não está disposto a chegar a acordo com os patrões diz ainda que o mesmo sindicato 
recusou processo de mediação e quer impor condições foi declarações feitas há momentos. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 20/08/2019  

 
Negociações matérias perigosas 

Depois de terminar com o estado de crise energética ontem à meia-noite, o Governo cessou hoje a situação de alerta que vigorava 
há 2 semanas, isto no mesmo dia em que retomaram as negociações entre patrões e sindicatos mediadas pelo Governo. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 20/08/2019  

 
Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Depois de uma semana de greve dos motoristas, estão de volta às negociações. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 20/08/2019  

 
Mantém-se o braço-de-ferro entre o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram 

Mantém-se o braço-de-ferro entre o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a associação patronal. 
In TSF - Notícias| 20/08/2019  

 

MOTORISTAS Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Açores 9 Online| 20/08/2019  

 
Governo aprova fim da crise energética após a greve 
In Açoriano Oriental| 20/08/2019  

 
Antram quer o mesmo acordo para todos os motoristas 
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Depois de o SNMMP ter travado a greve que durava desde o dia 12, o sindicato volta à mesa de negociações com os patrões. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 20/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação 

O processo de mediação entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acabou antes de ter começado. 
In Antena 1 - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas criticou, esta tarde, a reunião que a ATRAM manteve 
durante a manhã com o Governo. 
In Antena 1 - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pessimista à entrada para a reunião com ANTRAM, sob mediação do Governo. 
In Antena 1 - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Deve arrancar por esta hora a reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM sob mediação 
do Governo. 
In Antena 1 - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O despacho da cessação da situação de alerta foi assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. 
In Antena Minho Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: STRUN assume que greve só resultou numa das muitas empresa do setor 

"A greve só surtiu efeito numa empresa de transportes com muitos associados nossos.” 
In Antena Minho Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Cidade FM Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM chamada de novo para nova reunião - Direto 

Vamos ouvir as declarações do porta-voz da ANTRAM que está a falar no Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 20/08/2019  

 
Motoristas estão de volta às negociações - Direto 

O Sindicato Nacional e o Governo continuam reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o ministro das Infraestruturas - direto 

Reunião entre Governo e ANTRAM, para retomar as negociações com os motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 20/08/2019  

 
ANTRAM e ministro reunidos - direto do MIH 

Recomeçam hoje as negociações para um entendimento entre patrões e motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 20/08/2019  

 
Mediação com sindicato e ANTRAM 

Hoje pode ser um dia decisivo para as negociações entre motoristas de matérias perigosas e patrões. 
In CM TV - Notícias CM| 20/08/2019  

 
Mediação com sindicato e ANTRAM 

O Governo reúne hoje o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM. 
In CM TV - Notícias CM| 20/08/2019  

 
Sindicato recusou mediação acusa ANTRAM. André Almeida diz que Pardal Henriques terá de dar explicações ao País 

Pardal Henriques afirma que ANTRAM "não evita uma possível greve por causa de 50 euros". 
In CM TV Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve por 50 euros 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

https://zap.aeiou.pt/antram-mesmo-acordo-todos-motoristas-274795
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=396f2985-7f70-4b0f-86ab-3962a3404143&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39b11c84-54fe-4ae5-806b-ea758802038c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a25ae06-1984-4630-aad0-b084a1262e5f&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15b28f31-1f35-44f6-ac6c-fade4f377a8c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.antenaminho.pt/noticias/motoristas-governo-cessa-situacao-de-alerta/1056
https://www.antenaminho.pt/noticias/motoristas-strun-assume-que-greve-so-resultou-numa-das-muitas-empresa-do-setor/1058
https://cidade.iol.pt/noticias/92518/motoristas-governo-cessa-situacao-de-alerta
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5fa83a78-2af3-4a8b-bfa3-aa4640089fef&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38d2ffd8-7f40-4311-86e2-086dfe4f358b&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3f5ea7cc-e1df-4598-9a1e-6735c2315647&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2010107e-3870-4384-97d6-2a98b4d640d7&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca48d3ae-2878-47ed-a8bf-1e63278e6808&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f455fed2-8ff9-4bd6-846d-906a90f70c60&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.cm-tv.pt/atualidade/detalhe/sindicato-recusou-mediacao-acusa-antram-andre-almeida-diz-que-pardal-henriques-tera-de-dar-explicacoes-ao-pais?ref=HP_DestaquesaRasgar
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-sindicato-diz-que-antram-nao-quis-evitar-possivel-greve-por-50-euros


 
Governo diz que tentou por todas as vias que não houvesse pré-condições 

Pedro Nuno Santos lamentou ainda o sucedido, mas vincou: "Todos temos o direito de exigir que se respeite [o processo 
negocial]". 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
CGTP considera que acordo assinado pela Fectrans foi importante para ultrapassar impasse 

Sindicato nacional dos motoristas vai reunir esta quarta-feira com a ANTRAM. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Reunião do Governo com sindicato dos motoristas decorre há cerca de quatro horas 

Pedro Pardal Henriques mostrou-se "preocupado" por o Governo se ter reunido com a Antram sem a presença do sindicato. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Patrões reúnem com Governo para discutir mediação do conflito dos motoristas 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas também reúne esta terça-feira com a ANTRAM. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Destak Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Destak Online| 20/08/2019  

 
Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
In Destak Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 9, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Diário As Beiras Online| 20/08/2019  

 
Reunião entre Governo e SNMMP sem acordo entre as partes 

Reunião de mediação entre o ministério das Infraestruturas e o SNMMP não resultou em acordo. 
In Diário do Distrito Online| 20/08/2019  

 
Sem acordo "por 50 euros", diz sindicato. "Querem impor aumento", acusam patrões 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, acusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de 
recusar o processo de mediação, apesar de os patrões estarem disponíveis para debater "quase tudo". 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Não há acordo. "Sindicato quer impor aumentos", acusam patrões 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, acusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de 
recusar o processo de mediação, apesar de os patões estarem disponíveis para debater "quase tudo". 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Fectrans e Antram começam a negociar "aumentos para todos" a 9 de setembro 

Sindicato afeto à CGTP revelou esta terça-feira que negociações para a revisão do contrato coletivo de trabalho já têm data para 
começar. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/motoristas-governo-diz-que-tentou-por-todas-as-vias-que-nao-houvesse-pre-condicoes
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/cgtp-considera-que-acordo-assinado-pela-fectrans-foi-importante-para-ultrapassar-impasse
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-antram-diz-que-sindicato-resusou-processo-de-mediacao
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-reuniao-do-governo-com-sindicato-decorre-ha-cerca-de-quatro-horas
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/motoristas-reuniao-do-governo-com-sindicato-decorre-ha-cerca-de-quatro-horas
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/patroes-reunem-com-governo-para-discutir-mediacao-do-conflito-dos-motoristas
http://www.destak.pt/artigo/379057-sindicato-diz-que-antram-nao-quis-evitar-possivel-greve-por-50-euros
http://www.destak.pt/artigo/379056-antram-diz-que-sindicato-resusou-processo-de-mediacao
http://www.destak.pt/artigo/379054-reuniao-do-governo-com-sindicato-decorre-ha-cerca-de-quatro-horas
https://www.asbeiras.pt/2019/08/motoristas-governo-cessa-situacao-de-alerta/
https://diariodistrito.pt/reuniao-entre-governo-e-snmmp-sem-acordo-entre-as-partes/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/sem-acordo-por-50-euros-diz-sindicato-querem-impor-aumento-acusam-patroes/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nao-ha-acordo-sindicato-quer-impor-aumentos-acusam-patroes/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/fectrans-e-antram-comecam-a-negociar-acordo-a-9-de-setembro/


Antram chamada pelo Governo. "Espero no final podermos ter um acordo assinado" 

André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, regressou ao Ministério das Infraestruturas para um novo encontro com o 
Governo. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas "preocupado" com reunião entre Governo e Antram 

O Ministro das Infraestruturas reúne-se esta tarde com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Pardal Henriques foi personalidade mais mediática da greve 

Foram sete dias de greve que, inevitavelmente, marcaram o panorama noticioso em Portugal. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos: "Uma das partes quis definir resultados" 

O ministro das Infraestruturas disse no final da reunião com os representantes dos motoristas que o sindicato quis definir 
resultados antes de as negociações começarem. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
Sindicato critica reunião. Ministro avisa: "Novela acabou" 

Governo e Antram estiveram reunidos ao final da manhã sem o sindicato das matérias perigosas, que só foi convocado para as 
16h00. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
Antram volta ao Ministério."Espero que no final haja acordo" 

Após 4h de reunião entre Pedro Nuno Santos e sindicato de motoristas, Antram regressa ao Ministério para nova reunião. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
Volte face: Sindicato recusou mediação, diz a ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, anunciou esta terça-feira que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
impôs condições e recusou a mediação. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
A manhã num minuto 

Não sabe o que se passou durante a manhã? Fizemos um vídeo que reúne as notícias mais relevantes, em apenas um minuto. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
A Antram parece nao saber o que é uma mediaçao ? Ou o SNMMP ? 

Estamos com duas versões do mesmo processo ( o que complica tudo), com o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, a 
dizer hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a 
associação patronal estar disponível para debater "quase tudo" e o vice-presidente do Sindicato, Pardal Henriques, a defender que 
o SNMMP marcou presença na reunião para "balizar para o processo de mediação que se iria iniciar hoje e que se iria prolongar 
por muitos meses". 
In Estrategizando Online| 20/08/2019  

 
Caro Sr António Saraiva, da CIP 

Conhecemos a sua visão aberta do mundo que o levou ao puxão de orelhas que, patrão dos patrões, soube dar à Antram, ( e a 
Vieira da Silva)! face à greve dos motoristas pelo que sabemos que o preocupa o crescendo sindical tipo "classe contra classe" que 
este pacote laboral Vieira da Silva está crescentemente a gerar. 
In Estrategizando Online| 20/08/2019  

 
Mediação falha, motoristas preparam novas formas de luta e culpam os patrões "por causa de 50 euros" 

Os motoristas de matérias perigosas, a Antram e o Governo estiveram reunidos mas não foi possível acordar nem o mínimo para 
se dar início a um processo de mediação. 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato dos motoristas de matérias perigosas resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde 9 de agosto, na sequência do fim da crise energética, anunciou esta 
terça-feira o Ministério da Administração Interna. 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
"Fomos chamados para informar que o sindicato não aceita o processo de mediação, quer impor condições" 
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O Governo e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) estão reunidos, no Ministério das 
Infraestruturas, desde as 16h desta terça-feira, sendo que o Executivo reuniu-se com a ANTRAM de manhã. 
In i Online| 20/08/2019  

 
"Creio que podemos vir aqui assinar um acordo para essa mediação" disse André Matias de Almeida 

Matias de Almeida acusou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de não estar disposto a chegar a 
acordo com os patrões. 
In i Online| 20/08/2019  

 
Afinal, a "telenovela" continua. Sindicato recusou mediação 

Sindicato e patrões voltaram esta terça-feira à mesa das negociações, mas não houve entendimento, outra vez. 
In i Online| 20/08/2019  

 
"Não é assim que se faz uma mediação" declarou ministro Pedro Nuno Santos 

Pardal Henriques deixou claro que as novas "formas de luta" do sindicato serão anunciadas na quarta-feira. 
In i Online| 20/08/2019  

 
Os rostos da paralisação 

Uma greve que trouxe mais vencedores do que vencidos. 
In i Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje à saída de uma reunião com o Governo que a 
Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Impala Online| 20/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 9, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Impala Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe esta segunda-feira o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de 
negociações com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários. 
In Impala Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Informa+ Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe, na terça-feira, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de 
negociações com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Jornal de Notícias Online| 20/08/2019  

 
Governo está reunido com sindicato dos motoristas de matérias perigosas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, no Ministério das Infraestruturas, decorre 
desde as 16 horas, depois de o executivo já se ter reunido com a Antram de manhã. 
In Jornal de Notícias Online| 20/08/2019  

 
De regresso à normalidade democrática 

Há cerca de 10 anos, a líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, sugeriu ironicamente a suspensão da democracia por seis meses para 
realizar as reformas de que o país precisava. 
In Jornal de Notícias Online| 20/08/2019  

 
Motoristas e patrões não chegam a acordo. Governo diz que tentou resolver conflito pelo diálogo 

"Obviamente que não esperávamos este desfecho", admitiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas anuncia novas formas de luta amanhã 

O SNMMP contraria associação patronal: "Estamos dispostos a partir para um processo de mediação". 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Antram: "O sindicato dos motoristas de matérias perigosas recusa mediação" 

O porta-voz da associação patronal, André Matias de Almeida, afirma que os motoristas de matérias perigosas querem "impor à 
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cabeça aumentos". 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Greve dos motoristas originou 8 mil notícias e 205 horas de transmissão na televisão 

As entidades com maior destaque foram a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(ANTRAM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Marinho Pinto: "Pardal Henriques seria um excelente candidato ao Parlamento" 

O líder do PDR recusa desfazer o tabu que envolve o nome do vice-presidente do sindicato dos motoristas como candidato pelo 
partido à Assembleia da República. 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Reunião do Governo com sindicato dos motoristas decorre há cerca de quatro horas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desvinculou-se da greve ao quarto dia, na quinta-feira à noite, e vai 
regressar às negociações com o patronato em 12 de setembro. 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Marinho Pinto: "O Governo em gostado muito das lutas sindicais da CGTP e da UGT. São lutas muito educadas, muito 
disciplinadas" 

O líder do PDR criticou a atuação do Governo de António Costa durante a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
O mediatismo da greve dos motoristas 
In Logística & Transportes Hoje Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato recusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato recusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Government gets truckers, bosses to sit down for talks 

Portugal: Government gets truckers, bosses to sit down for talks. 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Estudo: Pardal Henriques foi a personalidade mais mediática da greve dos motoristas 

A greve dos motoristas dominou a agenda mediática portuguesa na última semana. 
In Meios & Publicidade Online| 20/08/2019  

 
Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Minho Online (O)| 20/08/2019  

 
Santana Lopes diz que o país está a ficar "demasiadamente estatizado" 

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, disse esta terça-feira em Viana do Castelo que o país está a ficar "demasiadamente 
estatizado", apontando o exemplo da recente greve dos motoristas de matérias perigosas em que o Estado foi mediador. 
In Minho Online (O)| 20/08/2019  

 
Antram e Sindicato de Motoristas não chegam a acordo 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
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In Mundo Português Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Patrões e sindicato sem acordo. Governo espera que não haja nova greve 

A mediação entre o sindicato de motoristas e a associação patronal parece estar condenada a não avançar. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos: Não estamos a falar de nada que seja impossível, Fectrans e SIMM chegaram a acordo 

O ministro das Infraestruturas diz não conseguir explicar a posição do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, realçando 
que a Antram não colocou qualquer condição para iniciar as negociações. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Motoristas acusam Antram de não querer evitar possível greve por 50 euros 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu esta noite de terça-feira avançar para uma greve às horas 
extraordinárias após ter falhado um acordo com a Antram para que se iniciasse um processo de mediação por parte do Governo. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Antram: Não há mediação por recusa do sindicato 

O representante da associação de patrões dos transportes diz que o sindicato rejeitou o processo de mediação, uma vez que 
partiu para o processo com duas condições. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Uma lição da "crise energética" para a direita 

A direita andou recolhida durante a "crise energética" mas, se tiver estado atenta ao que se passou durante esses dias, talvez esse 
recato tenha sido minimamente virtuoso. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve "por 50 euros" 

Pardal Henriques reagiu ao anúncio de André Matias de Almeida, que acusou o SNMMP de não ter aceitado a negociação do 
Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Antram acusa o sindicato de não aceitar a mediação do Governo 

Matias de Almeida falou aos jornalistas no final da reunião. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
"Uma das partes quis definir resultados antes da mediação" 

Pedro Nuno Santos explicou o motivo pelo qual a mediação entre a Antram e o SNMMP caiu por terra. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM já reuniu com o Governo. Sindicato deverá chegar às 16h00 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Acordo assinado pela Fectrans foi "importante" para ultrapassar impasse 

O secretário-geral da CGTP mostrou-se hoje convicto de que o memorando assinado pela Fectrans "foi um dado importante" para 
ultrapassar o impasse negocial entre os dois sindicatos que convocaram a greve de motoristas e a associação patronal. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM espera assinar acordo de mediação esta noite 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) foi chamada pelo Governo para uma 
nova reunião hoje à noite, na qual espera que seja assinado um acordo de mediação com o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Greve de Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

Alerta estava em vigor desde o passado dia 9 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
STRUN assume que greve só resultou numa das muitas empresa do setor 

O sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte adiantou que a greve, que termina hoje depois de 
iniciada a 12 de agosto, só resultou numa das "muitas" empresas que estão a "desrespeitar" algumas cláusulas legais. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
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In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Santana Lopes diz que o país está a ficar "demasiadamente estatizado" 

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, disse hoje em Viana do Castelo que o país está a ficar "demasiadamente estatizado", 
apontando o exemplo da recente greve dos motoristas de matérias perigosas em que o Estado foi mediador. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Motoristas dizem que patrões não quiseram evitar possível greve "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Notícias de Coimbra Online| 20/08/2019  

 
Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" na negociação entre motoristas e patrões 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Notícias de Coimbra Online| 20/08/2019  

 
Patrões dizem que motoristas recusaram processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Notícias de Coimbra Online| 20/08/2019  

 
Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Notícias de Coimbra Online| 20/08/2019  

 
7 dias e 7 noites de "uma cabidela". Como os motoristas se manifestaram em Matosinhos 

Em Leça da Palmeira não foi acionada a requisição civil, não houve visitas de políticos nem por lá passou Pardal Henriques. 
In Observador Online| 20/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reunido com Governo. "A telenovela já acabou", comentou Pedro Nuno Santos 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas disse estar preocupado com o facto de o Governo ter 
reunido com a ANTRAM primeiro. 
In Observador Online| 20/08/2019  

 
Santana Lopes diz que o país está a ficar "demasiadamente estatizado" 

O líder do Aliança diz que Portugal está demasiado dependente do Estado e defende que "a sociedade devia ser independente". 
In Observador Online| 20/08/2019  

 
Governo, Antram e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas retomam negociações 

Recomeçam esta terça-feira as negociações entre o Governo, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) e Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Oeiras Digital Online| 20/08/2019  

 
Não há acordo. Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros" 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, acusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de 
recusar o processo de mediação, apesar de os patrões estarem disponíveis para debater "quase tudo". 
In Plataforma Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe sindicato dos motoristas para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe esta terça-feira o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de 
negociações com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Porto Canal Online| 20/08/2019  

 
Rui Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta terça-feira que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente 
ter assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Porto Canal Online| 20/08/2019  

 
Striking fuel truckers sit down for talks 

Portugal's government will today receive the National Union of Drivers of Dangerous Materials (SNMMP) for the resumption of 
negotiations with the National Association of Public Road Transport (Antram). 
In Portugal News Online (The)| 20/08/2019  

 
Fuel truckers sit down for talks 

Portugal's government will today receive the National Union of Drivers of Dangerous Materials (SNMMP) for the resumption of 
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negotiations with the National Association of Public Road Transport (Antram). 
In Portugal News Online (The)| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In PT Jornal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In PT Jornal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In PT Jornal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In PT Jornal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: reunião termina sem acordo. Outra vez 

Antram nao aceita ir para negociação com resultados impostos à partida. 
In Público Online| 20/08/2019  

 
Santana Lopes e o país demasiado dependente dos bons humores 

Líder da Aliança esteve na Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo. 
In Público Online| 20/08/2019  

 
Mediatismo da Greve dos Motoristas gera mais de 8 mil notícias 

A greve dos motoristas foi desconvocada no passado domingo após sete dias, e o estado de crise energética terminou, ontem, à 
meia noite. 
In Quinto Canal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

O Governo decretou o fim da situação de alerta que estava em vigor há 11 dias por causa da greve dos motoristas matérias 
perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Rádio Comercial Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: STRUN assume que greve só resultou numa das muitas empresa do setor - Notícias 

O sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte adiantou que a greve, que termina hoje depois de 
iniciada a 12 de agosto, só resultou numa das "muitas" empresas que estão a "desrespeitar" algumas cláusulas legais. 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Acordo assinado pela Fectrans foi "importante" para ultrapassar impasse - Notícias 

O secretário-geral da CGTP mostrou-se hoje convicto de que o memorando assinado pela Fectrans "foi um dado importante" para 
ultrapassar o impasse negocial entre os dois sindicatos que convocaram a greve de motoristas e a associação patronal. 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta - Notícias 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram - Notícias 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética - Notícias 
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O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou segunda-feira que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter 
assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Motoristas estão de volta às negociações 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo continuam reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 20/08/2019  

 
DGERT REGISTOU APENAS UM PEDIDO DE MEDIAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

A Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) registou no primeiro trimestre do ano apenas um pedido de 
mediação, mecanismo que tem sido requerido no conflito laboral entre sindicatos dos motoristas e Antram. 
In Rádio Regional Online| 20/08/2019  

 
Antram e Sindicato sem acordo de mediação 

O Ministro das Infraestruturas lamenta a postura do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo 

Ainda não há novidades da reunião entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo 

Reunião entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo, uma reunião inicialmente anunciada como sendo 
entre o sindicato e a ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pessimista à entrada para a reunião com ANTRAM, sob mediação do Governo. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Dia decisivo no Ministério das Infraestruturas, o Governo esteve reunido desde o início da tarde com a Antram, não se conhece 
ainda se o encontro com André Matias de Almeida terminou, mas para esta hora está já agendado um outro encontro no 
Ministério das Infraestruturas, considerado essencial para a questão da distribuição dos combustíveis. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião com a ANTRAM 

À saída do encontro que manteve no Ministério das Infraestruturas, o porta-voz da ANTRAM não quis fazer declarações aos 
jornalistas. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião com a ANTRAM 

A ANTRAM está reunida a esta hora no Ministério das Infraestruturas. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A Antram confirma a sua presença no encontro de logo à tarde com o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, é uma informação apurada pela Renascença. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Partidos de esquerda não poupam críticas às alterações ao Código do Trabalho 

Em sintonia, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes vão pedir a fiscalização sucessiva do novo Código de Trabalho. 
In Renascença - Notícias| 20/08/2019  

 
Falhou acordo para mediação entre Antam e sindicato dos motoristas 

[em atualização]O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirma que "não há mediação por culpa do sindicato dos 
motoristas", que pretende impor condições à partida e fez várias exigências para haver um processo negocial. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Falhou acordo para mediação entre Antram e sindicato dos motoristas 

[em atualização]O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirma que "não há mediação por culpa do sindicato dos 
motoristas", que pretende impor condições à partida e fez várias exigências para haver um processo negocial. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Falhou acordo para mediação entre Antram e sindicato dos motoristas 

[em atualização]Falhou esta terça-feira o acordo para iniciar um processo de mediação entre Antram, que representa as 

http://www.radionova.fm/noticias/ler/40198
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d95ce0d4-13a2-4a04-a921-d4517f01ad3b&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://radioregional.pt/motoristas-dgert-registou-apenas-um-pedido-de-mediacao-no-primeiro-trimestre/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff7660eb-2b64-4f64-a611-30892d928e26&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67e17d91-4f3e-434c-8514-428d932e034e&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7679f1a5-87ed-4991-b17c-cda01abb5483&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f21bb0a-c28e-44d1-9ce4-86a43e349bf5&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3b90d67-54a8-47fa-80b8-5326b91bf35f&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8aa9f14f-0be0-4281-8105-94060d8d75c4&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=399ed1dd-0a83-40d6-b354-89610c125105&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fca47627-0d74-4684-ae2c-2fb5e4655a86&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b4a9ef7-a2da-4f65-b61a-3f2dfeb907dd&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://rr.sapo.pt/2019/08/20/economia/falhou-acordo-para-mediacao-entre-antam-e-sindicato-dos-motoristas/noticia/161840/
https://rr.sapo.pt/2019/08/20/economia/falhou-acordo-para-mediacao-entre-antram-e-sindicato-dos-motoristas/noticia/161840/


empresas, e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Especialista em negociação deixa conselhos a sindicato, ANTRAM e Governo 

João Matos é professor auxiliar na Universidade Católica e responsável pelo Programa de Especialização em Negociação. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Antram diz "não há mediação por culpa do sindicato dos motoristas" 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato dos motoristas recusou mediação ao impor condições 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que "não há mediação por culpa do sindicato dos motoristas" 

[em atualização]O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirma que "não há mediação por culpa do sindicato dos 
motoristas", que pretende impor condições à partida e fez várias exigências para haver um processo negocial. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas "preocupado" à entrada para reunião com a Antram 

Em declarações aos jornalistas, Pardal Henriques não escondeu a sua apreensão por o Governo ter reunido a sós, anteriormente, 
com os representantes das empresas. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM foi a entidade com maior protagonismo mediático durante a greve dos motoristas 

A ANTRAM, o SNMMP e Pedro Pardal Henriques ocuparam o pódio do protagonismo mediático durante a greve dos motoristas. 
In Renascença Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM e SNMMP sentam-se esta Terça à mesa com a mediação do Ministro das Infra-estruturas 

Nos escombros da greve dos motoristas, tentarão agora, Governo, ANTRAM e SNMMP, encontrar uma plataforma de 
entendimento que impeça novas paralisações: recorde-se que o sindicato desconvocou a greve no passado dia 18, mas deixou a 
porta aberta a novas iniciativas sindicais que poderão mesmo culminar em greves parciais, algo que, dada a configuração do 
sector, acabaria por ter forte impacto na logística do abastecimento. 
In Revista Cargo Online| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

Depois de uma semana de greve, o processo negocial está em curso. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 20/08/2019  

 
ANTRAM chamada de novo ao Ministério das Infraestruturas para nova reunião 

As negociações com camionistas e patrões estão a decorrer em separado mas a ANTRAM voltou a ser chamada. 
In RTP 1 - Telejornal| 20/08/2019  

 
Motoristas estão de volta às negociações - Direto 

O que separa os motoristas de matérias perigosas dos patrões é muito menor do que quando começou a greve. 
In RTP 1 - Telejornal| 20/08/2019  

 
Governo reuniu-se com a ANTRAM e Sindicato de Matérias Perigosas em separado 

O Governo reuniu-se com a ANTRAM de manhã e com Sindicato de Matérias Perigosas à tarde. 
In RTP 1 - Telejornal| 20/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas lamenta a postura da ANTRAM 

O sindicato lamenta a postura da ANTRAM e afirma que sempre disse que entrava no processo de negociação depois de garantir 
os aumentos e o pagamento das horas extraordinárias. 
In RTP 2 - Jornal 2| 20/08/2019  

 
ANTRAM diz que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas recusou o processo de mediação 

Voltou tudo à estaca zero. 
In RTP 2 - Jornal 2| 20/08/2019  

 
Governo recebe ANTRAM e sindicatos em encontros separados 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas mostra-se preocupado com o facto de o Governo ter voltado a reunir-se com a 
ANTRAM sem o sindicato. 
In RTP 3 - 18/20| 20/08/2019  

 
Desacordo entre patrões e motoristas de matérias perigosas 

Pode estar na calha uma nova greve do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
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In RTP 3 - 24 Horas| 20/08/2019  

 
Motoristas estão de volta às negociações - Direto 

Depois de uma semana de greves, os motoristas estão de volta às negociações. 
In RTP 3 - 3 às...| 20/08/2019  

 
Motoristas estão de volta às negociações - Direto 

Depois de uma semana de greve, os motoristas estão de volta às negociações. 
In RTP 3 - 3 às...| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações - direto 

Continuam as negociações dos motoristas das matérias perigosas e a ANTRAM. 
In RTP 3 - 3 às...| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações - direto 

Depois de uma semana de greve, o processo negocial está em curso. 
In RTP 3 - 3 às...| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Está marcada para hoje a reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 20/08/2019  

 
Negociações entre motoristas e patrões - direto de Lisboa/análise 

Negociações entre motoristas e patrões. 
In RTP 3 - 360| 20/08/2019  

 
Negociações entre motoristas e patrões - direto de Lisboa 

Negociações entre motoristas e patrões. 
In RTP 3 - 360| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o o ministro das Infraestruturas 

Direto do Ministério das Infraestruturas onde a Antram será recebida para reunir com o ministro das Infraestruturas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 20/08/2019  

 
Revista de imprensa comentada por José Leite Pereira 

Revista de imprensa comentada por José Leite Pereira, jornalista. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 20/08/2019  

 
Motoristas. Governo tentou sem sucesso "via do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta terça-feira, no final da reunião negocial com o sindicato para a 
qual a ANTRAM acabou por ser chamada de urgência, que o Governo tentou mais uma vez resolver o conflito pela via do diálogo 
mas que, "infelizmente, não foi isso que se conseguiu". 
In RTP Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM diz que sindicato recusou mediação 

Depois de ter sido chamada de urgência para a reunião entre o Governo e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP), a entidade patronal ANTRAM revelou que o sindicato recusou o processo de mediação e impôs condições, 
pelo que as quase cinco horas de reunião negocial desta terça-feira não terão trazido avanços significativos. 
In RTP Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Governo reuniu-se com a ANTRAM e o sindicato em separado 

O Governo reuniu-se esta terça-feira com a ANTRAM e o sindicato de matérias perigosas, mas as reuniões foram separadas. 
In RTP Online| 20/08/2019  

 
Pardal Henriques preocupado por Governo se ter reunido com ANTRAM 

Já começou a reunião negocial entre o sindicato dos motoristas e os patrões. 
In RTP Online| 20/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos: "Acho que a telenovela já acabou" 

Governo reunido com Sindicato Nacional de Matérias Perigosas, depois de um primeiro encontro com a ANTRAM. 
In Sábado Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa Sindicato de recusar mediação 

Patrões dizem que SNMMP impôs condições à cabeça num documento que inclui aumentos aos trabalhadores, dizendo que este é 
"mais um número lamentável" do sindicato. 
In Sábado Online| 20/08/2019  
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Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

Ministério da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinou despacho que termina alerta que vigorava desde dia 9 de agosto, 
por altura da crise energética no país. 
In Sábado Online| 20/08/2019  

 
Primeiro round. Governo e patrões reunidos para discutir mediação com motoristas 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas também reúne esta terça-feira com a ANTRAM, num dia que pode ser 
decisivo para o conflito que originou uma greve de sete dias. 
In Sábado Online| 20/08/2019  

 
O que continua a separar motoristas e patrões 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reúne esta terça-feira com a ANTRAM. 
In Sábado Online| 20/08/2019  

 
Em atualização Motoristas. Antram diz que sindicato recusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a mesa de 
negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Acordo assinado pela Fectrans foi "importante" para ultrapassar impasse, diz aCGTP 

O secretário-geral da CGTP mostrou-se hoje convicto de que o memorando assinado pela Fectrans "foi um dado importante" para 
ultrapassar o impasse negocial entre os dois sindicatos que convocaram a greve de motoristas e a associação patronal. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Antram espera assinar acordo de mediação esta noite 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) foi chamada pelo Governo para uma 
nova reunião hoje à noite, na qual espera que seja assinado um acordo de mediação com o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 9, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: STRUN assume que greve só resultou numa das muitas empresa do setor 

O sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte adiantou que a greve, que termina hoje depois de 
iniciada a 12 de agosto, só resultou numa das "muitas" empresas que estão a "desrespeitar" algumas cláusulas legais. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Eleições. Santana Lopes diz que o país está a ficar "demasiadamente estatizado" 

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, disse hoje em Viana do Castelo que o país está a ficar "demasiadamente estatizado", 
apontando o exemplo da recente greve dos motoristas de matérias perigosas em que o Estado foi mediador. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve dos motoristas "por 50 euros" 
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O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 20/08/2019  

 
Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 20/08/2019  

 
Patrões e motoristas reuniram-se hoje com o ministro das Infraestruturas - direto de Lisboa 

Patrões e motoristas reuniram-se hoje com o ministro das Infraestruturas para resolverem o conflito que motivou duas greves em 
quatro meses. 
In SIC - Jornal da Noite| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Começaram hoje as negociações mediadas pelo Governo com Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e os patrões. 
In SIC - Primeiro Jornal| 20/08/2019  

 
André Matias de Almeida desmentiu Pardal Henriques 

André Matias de Almeida, o porta-voz da Antram acusou Pardal Henriques de mentir e desmentiu que os motoristas façam horas 
extraordinárias diariamente. 
In SIC Notícias - 1ª Página| 20/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Vamos perceber quais são as reivindicações dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 20/08/2019  

 
Última hora/ANTRAM acusa sindicato de impor condições-Entrevista a Pedro Pardal Henriques 

Falhou a tentativa de um acordo de mediação entre os patrões e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 20/08/2019  

 
Última hora: ANTRAM e sindicato não chegaram a acordo - direto de Lisboa 

Direto do Ministério das Infraestruturas, já fala o ministro Pedro Nuno Santos depois de ter falhado um acordo para a mediação 
entre o sindicato e a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 20/08/2019  

 
Patrões e motoristas reuniram-se hoje com o ministro das Infraestruturas - direto/análise 

Patrões e motoristas reuniram-se hoje com o ministro das Infraestruturas para resolver o conflito que motivou duas greves nos 
últimos quatro meses. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 20/08/2019  

 
Negociações entre motoristas e patrões - direto de Lisboa 

Primeiro foi a ANTRAM que representa os patrões, agora é a vez de o Governo estar reunido com o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

O Governo esteve reunido com a ANTRAM para um regresso à mesa das negociações por causa das reivindicações dos motoristas 
de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

O Governo esteve reunido com a ANTRAM para o regresso à mesa das negociações por causa do que reivindicam os motoristas de 
matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Começaram hoje as negociações mediadas pelo Governo com Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e os patrões. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 20/08/2019  

 
Entrevista a André Matias de Almeida 

É convidado deste jornal da meia noite o porta-voz a da ANTRAM André Matias de Almeida para fazer um ponto de situação sobre 
o impasse nas negociações com o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 20/08/2019  

 
Negociações entre motoristas e patrões - direto de Lisboa/análise 

https://www.sapo.pt/noticias/economia/sindicato-diz-que-antram-nao-quis-evitar_5d5c6334fdee9d7d4f6b4c89
https://www.sapo.pt/noticias/economia/governo-cessa-situacao-de-alerta_5d5c1916d9048e7d1723bccc
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33a2e1c1-e64f-4d03-aaa8-eaa89f5364c5&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdec65de-111a-4fa8-abee-e0f15759078f&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=addddc7b-cf58-4ad4-8f08-62d019fbbab1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1b78d82-9392-43df-be7c-ddaa3a5fe0c6&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d660c04-e443-41dd-a2c5-d5bed5450f72&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d658b21-38cf-4801-85e3-0e4c84be1bec&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84ccf607-8a91-4e87-b9c0-dff2088ab9ec&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92616b5e-291c-46b4-bfdd-03b1d8e841af&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9cb2370a-d398-4752-9304-d8ccf91066cf&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65e9f32d-25a8-4ef0-9f27-b3169dc9a3b4&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89b4ca86-cabb-4746-a54d-b99f60403aa0&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a3f16db-eea3-4533-b270-8f7c7d9dfb75&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


Altura de regressarmos em direto ao Ministério das Infraestruturas, onde o Governo reuniu de manhã com a ANTRAM e agora à 
tarde com sindicatos motoristas matérias perigosa. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 20/08/2019  

 
Governo já esteve hoje reunido com ANTRAM - Direto de Lisboa 

O Governo já esteve hoje reunido com ANTRAM para um regresso à mesa das negociações por causa das reivindicações dos 
motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Começaram hoje as negociações mediadas pelo Governo com Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e os patrões. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 20/08/2019  

 
"ANTRAM não quis evitar uma possível greve por 50 euros" 

Pedro Pardal Henriques anuncia esta quarta-feira novas formas de luta. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Sindicato de motoristas anuncia esta quarta-feira novas formas de luta 

"A Antram não quis evitar estas novas formas de luta ou uma possível greve por 50 euros". 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
"O sindicato terá que explicar ao país por que se recusou a ir para uma mediação" 

Declarações de André Matias de Almeida, da ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
´´Tentámos garantir que nenhuma das partes impunha quaisquer condições´´ 

Ministro admite que uma das partes quis definir resultados antes do processo de mediação. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Governo cessa situação de alerta 

O ministério refere que se deixaram de verificar "as circunstâncias que levaram à necessidade da requisição civil e da situação de 
alerta", após o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Antram decorre no Ministério 

À entrada, André Matias de Almeida recusou-se a fazer comentários aos jornalistas. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Dia de negociações com Antram e sindicato 

Começaram hoje as negociações mediadas pelo Governo, com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e os patrões. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM diz que sindicato dos motoristas recusou mediação 

À saída do Ministério das Infraestruturas, André Matias de Almeida, da ANTRAM, garante que o Sindicato dos Motoristas das 
Matérias Perigosas não está disposto a chegar a acordo com os patrões. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
´´Mais uma vez o Governo reuniu com a Antram sem a nossa presença´´ 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas já está no Ministério das Infraestruturas para dar início às negociações. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Reunião do Governo com sindicato dos motoristas decorre há cerca de quatro horas 

Na segunda-feira, o Governo aprovou o fim da crise energética, voltando Portugal à situação de normalidade às 00:00 de hoje. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM e Sindicato sem acordo sobre mediação 

ANTRAM fala em "mais um número do sindicato", enquanto o SNMMP deixa claro que os motoristas continuam disponíveis para 
negociar. 
In Sintra Notícias Online| 20/08/2019  

 
Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In Smooth FM Online| 20/08/2019  

 
´Antram não quis evitar uma possível greve por 50 euros´. Falha acordo para iniciar processo de mediação 
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Pardal Henriques deixou claro que as novas "formas de luta" do sindicato serão anunciadas na quarta-feira. 
In Sol Online| 20/08/2019  

 
Afinal, a "telenovela" continua. Sindicato recusou mediação 

Sindicato e patrões voltaram esta terça-feira à mesa das negociações, mas não houve entendimento, outra vez. 
In Sol Online| 20/08/2019  

 
´Não é possível conversar com quem quer ir para a mesa de negociações com condições impostas´ 

O Governo e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) estão reunidos, no Ministério das 
Infraestruturas, desde as 16h desta terça-feira, sendo que o Executivo reuniu-se com a ANTRAM de manhã. 
In Sol Online| 20/08/2019  

 
´É na mediação que as coisas se fazem´ afirma André Matias de Almeida 

André Matias de Almeida acusou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de não estar disposto a 
chegar a acordo com os patrões. 
In Sol Online| 20/08/2019  

 
Pedro Mourinho e Luís Marques Mendes criticados após comentário sobre greve 

A crítica foi destinada a Luís Marques Mendes, habitual comentador da SIC, mas também recaiu sobre quem o estava a 
entrevistar. 
In Televisão Online (A)| 20/08/2019  

 
Entendimento entre motoristas e empresas de transporte 

"A telenovela acabou" foi o desabafo do ministro Pedro Nuno Santos à entrada do Ministério das Infraestruturas, para o encontro 
com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas 

Governo reunido com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas no Ministério das Infraestruturas. 
In TSF - Notícias| 20/08/2019  

 
Depois da crise energética, Governo põe fim à situação de alerta 

O Ministério da Administração Interna refere que se deixaram de verificar "as circunstâncias que levaram à necessidade da 
requisição civil e da situação de alerta", após o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe sindicato esta tarde para retoma de negociações com ANTRAM 

A direção do sindicato dos motoristas está mandatada para tomar medidas como "a convocação de greves às horas 
extraordinárias, fins de semana e feriados" caso as negociações com a ANTRAM não sigam o rumo desejado. 
In TSF Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM e Sindicato das Matérias Perigosas em novo impasse sobre mediação 

ANTRAM fala em "mais um número do sindicato", enquanto o SNMMP deixa claro que os motoristas continuam disponíveis para 
negociar. 
In TSF Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe sindicato para retomar negociações com Antram 

Esta tarde, o Governo recebe o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações 
com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In TV Record Europa Online| 20/08/2019  

 
Reunião com a ANTRAM 

O Sindicato dos motoristas matérias perigosas e a Antram voltam hoje à mesa das negociações, no Ministério das infraestruturas. 
In TVI - Jornal da Uma| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

O Sindicato dos motoristas matérias perigosas e a Antram voltam hoje à mesa das negociações, no Ministério das infraestruturas. 
In TVI - Jornal da Uma| 20/08/2019  

 
Negociações após crise dos combustíveis 

A ANTRAM, mediadores do Governo e sindicato de motoristas de matérias perigosas têm estado a negociar durante o dia. 
In TVI - Jornal das 8| 20/08/2019  

 
Últimos desenvolvimentos do que resta da crise energética - diretos/análise 

Últimos desenvolvimentos do que resta da crise energética. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  
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Greves no abastecimento de combustíveis-direto/análise 

Primeiro foram os patrões, agora é o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas que está reunido com o Governo, para tentar 
resolver o conflito laboral que já levou a duas greves no abastecimento de combustíveis. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Patrões e Motoristas reunidos - direto/análise 

Reunião entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
fim da greve dos motoristas de matérias perigosas 

Dois dias depois do fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, o Governo e o sindicato estão reunidos esta tarde e já teve 
lugar ao final da manhã um outro encontro entre a ANTRAM e o ministro das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Reinício das negociações sobre o conflito laboral - análise 

Reinício das negociações sobre o conflito laboral que levou à greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Camionistas de matérias perigosas - direto de Lisboa 

Encontro entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, depois da reunião que já se realizou ao fim da 
manhã de hoje, entre o ministro das Infraestruturas e a ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Camionistas de matérias perigosas - Declarações de Bruno Fialho 

ANTRAM E Sindicato reúnem-se hoje com o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião com a ANTRAM 

A ANTRAM e o Sindicato de matérias perigosas reúnem-se hoje com o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o ministro das Infraestruturas 

É certo que o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram voltam hoje então à mesa das negociações no Ministério 
das infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas e ANTRAM voltam às negociações 

A ANTRAM o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reúnem-se hoje, mas a greve continua a ser uma ameaça. 
In TVI 24 - Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas: sindicato diz que ANTRAM não quis evitar possível greve "por 50 euros" 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM e sindicato tentaram chegar a acordo esta sexta-feira 

ANTRAM, mediadores do Governo e sindicato de motoristas de matérias perigosas têm estado a negociar durante o dia. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que tentou "por todas as vias" que não houvesse "pré-condições" 

O ministro das Infraestruturas garantiu esta terça-feira que o Governo tudo fez para que patrões e sindicatos não fossem para a 
mesa de negociações com "pré-condições", mas a estrutura que representa os motoristas não aceitou esta condição. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: acordo assinado pela Fectrans foi "importante" para travar impasse 

O secretário-geral da CGTP mostrou-se esta terça-feira convicto de que o memorando assinado pela Fectrans "foi um dado 
importante" para ultrapassar o impasse negocial entre os dois sindicatos que convocaram a greve de motoristas e a associação 
patronal. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo cessa situação de alerta 

O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 9, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o 
Ministério da Administração Interna. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
ANTRAM entra sem fazer declarações para reunião com o Governo 
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Porta-voz da ANTRAM disse à entrada para reunião com o Governo que, "como é de bom tom em qualquer negociação", só seráo 
feitas declarações no final. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: STRUN assume que greve só resultou numa das muitas empresas do setor 

O sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte adiantou que a greve, que termina hoje depois de 
iniciada a 12 de agosto, só resultou numa das "muitas" empresas que estão a "desrespeitar" algumas cláusulas legais. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Santana Lopes: país está a ficar "cada vez mais dependente dos bons humores" 

O líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, disse hoje em Viana do Castelo que o país está a ficar "demasiadamente estatizado", 
apontando o exemplo da recente greve dos motoristas de matérias perigosas em que o Estado foi mediador. 
In TVI 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram não quis evitar possível greve "por 50 euros" 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje à saída de 
uma reunião com o Governo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros". 
In Visão Online| 20/08/2019  

 
Já se pode abastecer sem limites, Governo recebe Antram 

A crise dos combustíveis devido à greve de motoristas de pesados terminou à meia-noite. 
In Visão Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que sindicato resusou processo de mediação 

O porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou hoje que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater "quase tudo". 
In Visão Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Reunião do Governo com sindicato decorre há cerca de quatro horas 

A reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), no Ministério das 
Infraestruturas, decorre há aproximadamente quatro horas, depois de esta manhã o executivo já se ter reunido com a Antram. 
In Visão Online| 20/08/2019  

  

Governo aprova fim da crise energética após a greve 
In Açoriano Oriental| 20/08/2019  

 
Fim da crise energética 

A crise energética chegou ao fim. 
In Antena 1 - Notícias| 20/08/2019  

 
Portugueses já podem abastecer veículos sem restrições 

O estado de crise energética já terminou. 
In Cidade FM Online| 20/08/2019  

 
Governo aproxima motoristas e patrões 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, junta hoje o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a associação 
quere presenta as transportadoras, a Antram, para tentar aproximar posições e levar a que camionistas e patrões a entreguem um 
requerimento para a mediação cio conflito laborai. 
In Correio da Manhã| 20/08/2019  

 
DGERT registou apenas um pedido de mediação no primeiro trimestre do ano 

Mecanismo tem sido requerido no conflito laboral entre sindicatos dos motoristas e ANTRAM. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato dos motoristas para retoma de negociações com a ANTRAM 

Reunião realiza-se depois de o sindicato ter decidido desconvocar uma greve que durava há sete dias. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  

 
Governo reúne partes para mediação entre motoristas e transportadoras 

Sindicato reconhece que as bases para a negociação ainda estão longe do necessário. 
In Correio da Manhã Online| 20/08/2019  
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Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Destak Online| 20/08/2019  

 
Governo senta motoristas e patrões em nova maratona de "intransigências" 

Ministro Pedro Nuno Santos volta a ser o árbitro do braço-de-ferro que opõe motoristas e associação de empresas. 
In Diário de Notícias Online| 20/08/2019  

 
Apenas houve um pedido de mediação laboral no primeiro trimestre 

Mecanismo requerido pelos sindicatos dos motoristas tem tido muito baixa utilização. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
Governo reúne motoristas e patrões em nova maratona de "intransigências" 

Ministro Pedro Nuno Santos volta a ser o árbitro do braço-de-ferro que opõe motoristas e associação de empresas. 
In Dinheiro Vivo Online| 20/08/2019  

 
DGERT registou apenas um pedido de mediação no 1.º trimestre 

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 14 anos apenas uma minoria dos pedidos de mediação 
acabaram com acordo entre sindicatos e patrões. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
Motoristas e Antram voltam hoje à negociação. O que esperar? 

Governo pode assumir hoje oficialmente o papel de mediador entre as partes, mas este é apenas um dos desfechos possíveis de 
uma reunião que pode levar a um acordo, a mais encontros ou à greve. 
In ECO - Economia Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. DGERT registou apenas um pedido de mediação no 1.º trimestre 

A Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) registou no primeiro trimestre do ano apenas um pedido de 
mediação, mecanismo que tem sido requerido no conflito laboral entre sindicatos dos motoristas e Antram. 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
Acabou a crise (energética). Vem aí a crise (económica) 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
Nem um passo à frente: patrões querem o mesmo acordo para todos os motoristas 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas reunir-se-á esta terça-feira com o Governo, depois de o Executivo falar com a 
Antram. 
In Expresso Online| 20/08/2019  

 
Motoristas. Negociações recomeçam hoje mas sindicato pode voltar à greve 
In i| 20/08/2019  

 
Motoristas. Negociações recomeçam hoje, mas sindicato pode voltar à greve 

Antram, sindicato dos motoristas de matérias perigosas e Governo sentam-se hoje à mesa das negociações. 
In i Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários. 
In Impala Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Informa+ Online| 20/08/2019  

 
Camionistas - Tentativa de acordo com postos ainda por abastecer 
In Jornal de Notícias| 20/08/2019  

 
Tapetes floridos e Forças Armadas dividiram Rui Rio e António Costa 
In Jornal de Notícias| 20/08/2019  

 
Cartas, emails e posts - Este é o Governo do estado a que chegámos 
In Jornal de Notícias| 20/08/2019  
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Praça da Liberdade - De regresso à normalidade democrática 
In Jornal de Notícias| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Jornal Económico Online (O)| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Lusa Online| 20/08/2019  

 
Greve em banho maria 
In Mariana| 20/08/2019  

 
Motoristas abandonam greve, mas alertam para postura intransigente da ANTRAM 

Depois de sete dias de paralisação, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) abandonam o protesto e 
sentam-se à mesa com a ANTRAM. 
In Motor 24 Online| 20/08/2019  

 
Cidades inteligentes feitas do zero estão a nascer no Brasil 
In Motor 24 Online| 20/08/2019  

 
Patrões e sindicatos reúnem-se para discutir 50 euros 
In Negócios| 20/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram discutem hoje aumento de 50 euros 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram iniciam negociações esta terça-feira, com a mediação do Governo. 
In Negócios Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Tome nota: Quatro coisas que deve saber para começar o seu dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta terça-feira, dia 20 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Em dia ´D´ para o fim do conflito, eis as reivindicações dos motoristas 

Está agendada para esta terça-feira uma reunião entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a entidade que 
representa as empresas, no Ministério das Infraestruturas, que será decisiva para o progresso das negociações entre as duas 
partes. 
In Notícias ao Minuto Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In PT Jornal Online| 20/08/2019  

 
Motoristas e patrões voltam hoje à mesa de negociações 

Não será propriamente começar do zero, mas quase. 
In Público| 20/08/2019  

 
Fim da crise energética 

Já não há restrições para abastecer combustível, desde a meia-noite que Portugal deixou de estar em crise energética com fim da 
greve de motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 20/08/2019  

 
Portugueses já podem abastecer veículos sem restrições 

O estado de crise energética já terminou. 
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In Rádio Comercial Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Notícias 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Rádio Nova Online| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Para hoje está marcado o encontro entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In Rádio Observador - Notícias| 20/08/2019  

 
MOTORISTAS: BASES PARA NEGOCIAÇÃO AINDA ESTÃO ´LONGE´ 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Rádio Regional Online| 20/08/2019  

 
MOTORISTAS: GOVERNO RECEBE HOJE SINDICATO PARA RETOMA DE NEGOCIAÇÕES COM ANTRAM 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Rádio Regional Online| 20/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Há o regresso ao diálogo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In RTP Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 20/08/2019  

 
Governo recebe hoje sindicato para retomar negociações com Antram 

A reunião, marcada para as 16:00 no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In SIC Notícias Online| 20/08/2019  

 
Portugueses já podem abastecer veículos sem restrições 

O estado de crise energética já terminou. 
In Smooth FM Online| 20/08/2019  

 
Negociações recomeçam hoje, mas sindicato de motoristas pode voltar à greve 

Antram, sindicato dos motoristas de matérias perigosas e Governo sentam-se hoje à mesa das negociações. 
In Sol Online| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Está marcada para esta tarde, a reunião entre a Antram e Sindicato dos Motoristas de Matérias e Perigosas, as 2 partes tentam 
chegar a acordo sobre mediação do Governo. 
In TSF - Notícias| 20/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Está marcada para esta tarde a reunião entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 20/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis esperam rápido acordo após fim da crise energética 

Francisco Albuquerque considera que revendedores de combustíveis "foram fundamentais para minimizar o impacto da greve". 
In TSF Online| 20/08/2019  
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Rescaldo da greve dos motoristas 

Fernando Medina elogia a postura do Governo durante a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 20/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

ANTRAM e o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reúnem-se hoje, mas a greve continua a ser uma ameaça. 
In TVI - Diário da Manhã| 20/08/2019  

 
Motoristas aprovaram novo pré-aviso de greve 

A ANTRAM o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reúnem-se hoje, mas a greve continua a ser uma ameaça. 
In TVI - Diário da Manhã| 20/08/2019  

 
Motoristas: Governo recebe hoje sindicato para retoma de negociações com Antram 

O Governo recebe hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para a retoma de negociações com a 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram). 
 

"Vitória do país" e da "maturidade", diz António Costa 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In Açores 9 Online| 19/08/2019  

 
SNMMP promete greve cirúrgica caso acordo com a Antram falhe 

Caso as negociações entre o SNMMP e a Antram falhem, o sindicato poderá voltar a fazer greve. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 19/08/2019  

 
Marques Mendes: Governo é o "grande vencedor da greve" e Pardal Henriques "o rosto da derrota" 

O comentador da SIC e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes aproveitou o espaço no seu comentário semanal para elogiar a ação 
do Governo de António Costa nesta greve: "O grande vencedor é o Governo, goste-se ou não.” 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 19/08/2019  

 
Crise energética termina às 23h59 de hoje por decisão aprovada pelo Governo 

O Governo aprovou hoje em reunião electrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23h59. 
In Alvorada Online| 19/08/2019  

 
Crise energética termina às 23h59 de hoje por decisão aprovada pelo Governo 

O Governo aprovou hoje em reunião electrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23h59. 
In Alvorada Online| 19/08/2019  

 
Fim da crise energética 

O Conselho de Ministros oficializou o fim da crise energética a partir da meia-noite desta terça-feira, a normalidade no 
abastecimento vai demorar 2 a 3 dias. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 19/08/2019  

 
Motoristas regressam ao trabalho 

Um dia depois do final da greve dos motoristas, o ritmo normal impera em Aveiras de Cima na companhia logística de 
combustíveis, um dos principais centros de protesto durante esta greve. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas - direto 

E com a greve desconvocada tudo regressa à normalidade, a Mariana Lopes tem estado em Aveiras de Cima. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
Fim da greve - Antram 

Já o porta-voz da Antram André Matias de Almeida esteve na CM TV durante a noite de ontem e diz que a associação não estará 
presente na reunião entre o Governo e o sindicato agendada para terça-feira. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
Greve chega ao fim - Sindicato dos Motoristas 

Apesar da abertura para a sentar-se à mesa com os patrões numa reunião que vai ser mediada pelo Governo, o presidente do 
Sindicato Nacional de motoristas de matérias perigosas Francisco São Bento, explica que a greve pode voltar a ser convocada caso 
as negociações com a Antram se mantenham conturbadas. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
Greve chega ao fim 
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Ao 7º dia foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, começa agora um novo período de negociações entre a 
patrões e sindicato, a reunião a com estas entidades acontece na terça-feira, a decisão de desconvocar a greve foi anunciada pelo 
porta-voz do sindicato Pedro Pardal Henriques. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

E com a greve desconvocada os motoristas já regressam hoje ao trabalho, a Mariana Lopes está em Aveiras de Cima, a 
acompanhar este regresso ao trabalho. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
Greve chega ao fim 

Ao sétimo dia foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, começa agora um novo período de negociações 
com a Antram, já está agendada uma reunião entre estas duas partes também com a presença do Governo para a próxima terça-
feira. 
In CM TV - Notícias CM| 19/08/2019  

 
António Costa propõe fim da crise energética à meia noite 

No final da visita, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro disse que o Conselho de Ministros se vai realizar esta 
segunda-feira às 09h00. 
In CM TV Online| 19/08/2019  

 
Conselho de Ministros aprova fim da crise energética a partir da meia noite 

O Governo aprovou esta segunda-feira em reunião eletrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética, declarada há 
nove dias devido à greve de motoristas de pesados, a partir das 23h59. 
In CM TV Online| 19/08/2019  

 
PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível na greve dos motoristas 

Greve dos motoristas foi desconvocada pelo SNMMP no domingo, dia 18. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Militares das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve dos motoristas 

Paralisação teve início na segunda-feira, dia 12 de agosto, e foi desconvocada pelo SNMMP no domingo. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa garante que ação de militares na greve dos motoristas não afetou missões habituais 

Nos dias de paralisação, homens e mulheres das Forças Armadas efetuaram 161 transportes. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Bases para negociação ainda estão longe do necessário 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Rui Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

Presidente do PSD diz que aposta numa postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão" poderá ter sido prejudicial. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
"Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Destak Online| 19/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segundafeira, dia 12. 
In Diário As Beiras| 19/08/2019  

 
Camionistas - uma greve justa e um Governo incompetente 

Esta semana deixo de lado a questão dos consumidores, tema a que voltarei mais tarde, para escrever sobre o estado de sítio a 
que o Governo conduziu o País devido à greve dos camionistas. 
In Diário de Aveiro| 19/08/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na passada segunda-feira. 
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In Diário de Aveiro| 19/08/2019  

 
Camionistas - Uma greve justa e um governo incompetente 

Esta semana deixo de lado a questão dos consumidores, tema a que voltarei mais tarde, para escrever sobre o estado de sítio a 
que o Governo conduziu o País devido à greve dos camionistas. 
In Diário de Coimbra| 19/08/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na passada segunda-feira. 
In Diário de Coimbra| 19/08/2019  

 
Camionistas - uma greve justa e um Governo incompetente 

Esta semana deixo de lado a questão dos consumidores, tema a que voltarei mais tarde, para escrever sobre o estado de sitio a 
que o Governo conduziu o País devido à greve dos camionistas. 
In Diário de Leiria| 19/08/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na passada segunda-feira. 
In Diário de Leiria| 19/08/2019  

 
António Costa fala em "vitória do país" e da "maturidade" 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 19/08/2019  

 
Associação das petrolíferas congratula-se com fim da crise energética 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) congratulou-se hoje com o anúncio do Governo de terminar, a partir 
das 23:59, as medidas de crise energética declaradas há nove dias devido à greve dos motoristas de mercadorias. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 19/08/2019  

 
PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível até domingo 

Agentes policiais empregues no quadro da situação de alerta declarada pelo Ministério da Administração Interna ao nível da 
Proteção Civil. 
In Diário de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desconvocou greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na passada segunda-feira. 
In Diário de Viseu| 19/08/2019  

 
Uma greve justa e um Governo incompetente 

Esta semana deixo de lado a questão dos consumidores, tema a que voltarei mais tarde, para escrever sobre o estado de sitio a 
que o Governo conduziu o País devido à greve dos camionistas. 
In Diário de Viseu| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa satisfeito com actuação das Forças Armadas durante crise energética 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, elogiou o trabalho desenvolvido pelos militares durante a greve dos motoristas. 
In Diário do Distrito Online| 19/08/2019  

 
Tanto barulho para quê?... Patrões ganham e Governo também! 

Aqui está mais um editorial da semana em que se espera grandes desenvolvimentos devido à greve dos motoristas de matérias 
perigosas. 
In Diário do Distrito Online| 19/08/2019  

 
A Antram congratulou-se ontem com a.... 

A Antram congratulou-se ontem com a desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, 
manifestando-se disponível para ouvir as suas «reivindicações legítimas». 
In Diário do Minho| 19/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na segunda-feira, dia 12. 
In Diário do Minho| 19/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis esperam acordo "o mais brevemente possível" 
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A associação de revendedores de combustíveis registou "com agrado" o anúncio do final da greve e do estado de crise energética 
e espera que haja um acordo entre as partes envolvidas o mais depressa possível. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/08/2019  

 
Costa agradece às forças armadas e defende o seu uso com analogia futebolística 

Fim antecipado da "crise energética" deve-se à desconvocação da greve do sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/08/2019  

 
Bases para negociação "ainda longe do necessário", diz sindicato 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou esta segunda-feira que a greve terminou sem ter 
produzido "ainda" os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação 
"ainda estão longe" do necessário. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 139 camiões de combustível até domingo 

Face à greve dos motoristas de matérias perigosas, os elementos da GNR e da PSP tiveram de assegurar o transporte de 
combustível em 139 veículos pesados. 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
Antram diz que acordo depende do que as empresas podem pagar 

Porta-voz dos patrões não antecipa cenários para as negociações com o sindicato, mas diz que "a baliza num processo negocial 
deve ser aquilo que as empresas podem suportar". 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
Motoristas. Bases para negociar "ainda longe do necessário" 

Em comunicado, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas desconvocou a greve mas diz que as bases para a 
negociação ainda estão aquém do necessário apesar dos avanços. 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
Rio volta ao Twitter para falar sobre a greve e defender PSD 

Rui Rio foi ao Twitter atacar aqueles que têm criticado o PSD por ter falado "pouco e tarde" sobre a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas chega ao fim depois de 7 dias de paralisação 

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou depois de sete dias de paralisação. 
In e-Global - Notícias em Português Online| 19/08/2019  

 
Nao olhem para os motoristas de materiais perigosos como derrotados 

Assim como pararam com a greve os motoristas do SNMMP aprovaram este domingo em plenário, um novo pré-aviso de greve 
agora às horas extraordinárias e ao domingo, limitando o trabalho dos motoristas de cargas perigosas apenas ao seu turno. 
In Estrategizando Online| 19/08/2019  

 
António Costa: "O planeamento foi adequado e teve o efeito dissuasor" 

Plenário dos trabalhadores decidiu pela desconvocação da greve. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato afirma que "bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou esta segunda-feira que a greve terminou sem ter 
produzido "ainda" os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação 
"ainda estão longe" do necessário. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
"Somos motoristas, não somos terroristas": a história da greve que não parou o país 

Esta greve acabou mas não quer dizer que seja definitivo: os motoristas admitem novas paralisações mas maneira mais cirúrgica - 
às horas extraordinárias e ao trabalho aos feriados e fins de semana. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
Os sete dias da greve que não parou o país 

Foram precisos sete dias para a greve terminar, para o SNMMP aceitar sentar-se à mesa com a Antram, por via de mediação do 
Governo - medida que haviam rejeitado há 15 dias. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
Crise energética termina à meia noite 

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta segunda-feira, a partir das instalações da Entidade Nacional para o Setor 
Energético (ENSE), que o Governo vai decretar o fim da situação de crise energética, levantada a 9 de agosto, a partir da meia-
noite de terça-feira. 
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In Geice FM Online| 19/08/2019  

 
Greve dos camionistas e consequente crise energética chegam ao fim 

O Governo declarou esta segunda-feira o fim da crise energética decretada na sequência da greve dos motoristas, que chegou ao 
fim este domingo. 
In Hipersuper Online| 19/08/2019  

 
Greve chega ao fim: motoristas e patrões voltam à mesa de negociações 

Ao sétimo dia, "fumo branco". 
In Idealista Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Impala Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Impala Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Vitória do país" e da "maturidade", diz António Costa 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Greve desconvocada ao fim de sete dias 
In JM| 19/08/2019  

 
Motoristas: Governo aprova fim da crise energética a partir das 23:59 

O Governo aprovou hoje em reunião eletrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23:59. 
In JM Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In JM Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário", refere sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In JM Online| 19/08/2019  

 
Combustíveis: Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In JM Online| 19/08/2019  
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PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível 

A GNR e a PSP asseguraram, no total, o transporte de combustível em 139 veículos pesados, empenhando 158 elementos nesta 
operação, na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Jornal de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Militares das Forças Armadas fizeram 161 transportes de combustível 

Os militares dos três ramos das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve dos motoristas de matérias perigosas, 
tendo transportado mais de cinco milhões de litros de combustível. 
In Jornal de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Há 50 euros a separar patrões e motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas desconvocaram a greve e, na terça-feira, o Governo promove uma reunião para patrões e 
sindicato negociarem. 
In Jornal de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa responde ao PSD sobre ação de militares durante a greve 

O ministro da Defesa Nacional garantiu que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve dos motoristas de pesados 
não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Jornal de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou, na segunda-feira, que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente 
ter assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Jornal de Notícias Online| 19/08/2019  

 
Pardal Henriques avisa que não vai aceitar o mesmo acordo assinado pelos outros sindicatos 

Pardal Henriques acusou o Governo de ter estado ao lado dos patrões durante a greve dos motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
ANAREC espera rápido acordo após fim da crise energética 

A associação de revendedores de combustíveis registou "com agrado" o anúncio do final da greve e do estado de crise energética 
e espera que haja um acordo entre as partes envolvidas o mais depressa possível. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu esta segunda-feira que a ação de militares das Forças Armadas 
durante a greve dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por 
alegadamente ter assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu esta segunda-feira que a ação de militares das Forças Armadas 
durante a greve dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Minho Online (O)| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por 
alegadamente ter assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Minho Online (O)| 19/08/2019  

 
Militares das Forças Armadas fizeram 161 transportes desde segunda-feira 

Os militares dos três ramos das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve dos motoristas de materiais perigosos, 
tendo transportado mais de cinco milhões de litros de combustível, foi hoje anunciado. 
In Mundo Português Online| 19/08/2019  

 
PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível até domingo 

A GNR e a PSP asseguraram, no total, o transporte de combustível em 139 veículos pesados, empenhando 158 elementos nesta 
operação, na sequência da greve dos motoristas, segundo dados divulgados à agência Lusa pelo Ministério da Administração 
Interna. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Militares das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve 
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Os militares dos três ramos das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve dos motoristas de materiais perigosos, 
tendo transportado mais de cinco milhões de litros de combustível, foi hoje anunciado. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
ANAREC espera rápido acordo após fim da crise energética 

A associação de revendedores de combustíveis registou "com agrado" o anúncio do final da greve e do estado de crise energética 
e espera que haja um acordo entre as partes envolvidas o mais depressa possível. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Rio acredita que "o pior já passou". "Governo recuou e o país ganhou" 

Rui Rio voltou a lançar farpas ao Executivo de Costa pela atuação ao longo do período de greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Alterações à lei laboral promovem a "estabilidade", diz ministro 

Vieira da Silva analisou algumas das principais medidas que serão introduzidas no ordenamento jurídico com a promulgação das 
alterações ao Código do Trabalho. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Fim da greve é um "alívio" porque "isto podia dar muito para o torto" 

A greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada, ao final da tarde de domingo, após o plenário de trabalhadores. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Greve terminou, mas há novo pré-aviso aprovado caso mediação falhe 

O SNMMP aprovou, este domingo em plenário, um novo pré-aviso de greve às horas extraordinárias e ao domingo, limitando o 
trabalho dos motoristas de cargas perigosas apenas ao seu turno. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
Associação das petrolíferas congratula-se com fim da crise energética 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) congratulou-se hoje com o anúncio do Governo de terminar, a partir 
das 23:59, as medidas de crise energética declaradas há nove dias devido à greve dos motoristas de mercadorias. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
O que opõe motoristas a patrões? Não é só um punhado de euros 

Os salários para 2021 e 2022 resultaram nesta greve e as negociações agora centram-se num subsídio de 125 euros. 
In Observador Online| 19/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas desconvocam greve para negociar 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas decidiu, este domingo, em plenário, desconvocar a greve que já durava há sete 
dias, depois de a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) ter-se mostrado disponível 
para uma reunião, esta terça-feira, mediada pelo Governo. 
In PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Porto Canal Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Vitória do país" e da "maturidade" - António Costa 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In Porto Canal Online| 19/08/2019  

 
Portugal´s truck drivers call off strike to negotiate with employers 

Portugal's truck drivers call off strike to negotiate with employers. 
In Portugal Resident Online| 19/08/2019  

 
Costa crê que em "dois, três dias" haverá "uma normalidade plena no abastecimento" após fim da greve 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In PT Jornal Online| 19/08/2019  
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Ministro da Defesa garante que ação de militares na greve de motoristas não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In PT Jornal Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In PT Jornal Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In PT Jornal Online| 19/08/2019  

 
Primeiro-ministro anuncia fim da declaração de crise energética às 24 horas de hoje 

Depois de desconvocada a greve, o Primeiro-Ministro visitou hoje a Entidade Nacional para o Setor Energético. 
In Rádio Boa Nova Online| 19/08/2019  

 
Governo aprova fim da crise energética a partir das 23:59 - Notícias 

O Governo aprovou hoje em reunião eletrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23:59. 
In Rádio Nova Online| 19/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável para empresas - Notícias 

A Antram congratulou-se hoje com desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, manifestando-se 
disponível para ouvir as suas "reivindicações legítimas", mas dentro do suportável pelas empresas de transporte. 
In Rádio Nova Online| 19/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve - Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou que decidiu desconvocar a greve que iniciou na 
segunda-feira, dia 12. 
In Rádio Nova Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Balanço do impacto da paralisação 

Terminada a greve dos motoristas, fazemos um balanço do impacto desta greve na economia portuguesa. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 19/08/2019  

 
António Costa avalia hoje fim da crise energética 

António Costa vai avaliar hoje o fim dessa crise energética. 
In Rádio Observador - Notícias| 19/08/2019  

 
Reunião com a ANTRAM 

Motoristas de Matérias Perigosas consideram que as bases para negociação ainda estão longe do necessário. 
In Renascença - Notícias| 19/08/2019  

 
Crise energética 
In Renascença - Notícias| 19/08/2019  

 
A crise energética termina à meia-noite 

A partir da meia-noite já pode abastecer o seu veículo com um valor que quiser, até lá são 25 litros de combustível em todos os 
postos do país. 
In Renascença - Notícias| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

António Costa anunciou o fim da crise energética. 
In Renascença - Notícias| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas. PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível 

158 elementos da PSP e GNR garantiram o transporte de combustível em 139 veículos pesados, na sequência da crise energética 
decretada durante a greve dos motoristas. 
In Renascença Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

Elementos das Forças Armadas efetuaram 161 transportes durante a greve. 
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In Renascença Online| 19/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas. "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" 

Comunicado do SNMMP é divulgado nas vésperas de uma reunião com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários 
Públicos de Mercadorias (Antram) sob mediação do Governo. 
In Renascença Online| 19/08/2019  

 
Rui Rio. Governo "eleitoralista" não sai beneficiado da greve dos motoristas 

Líder do PSD critica a atuação do executivo de António Costa no braço de ferro entre motoristas de matérias perigosas e as 
empresas do setor. 
In Renascença Online| 19/08/2019  

 
ANTRAM receptiva a ouvir reivindicações legítimas mas sem chantagens e ameaças 

Com a desconvocação da greve dos motoristas, desenvolvimento que teve ontem lugar, a ANTRAM, através do seu porta-voz 
André Matias de Almeida, veio a terreiro saudar a decisão do único sindicato que insistia na paralisação, o SNMMP. 
In Revista Cargo Online| 19/08/2019  

 
Após isolamento, sindicato SNMMP desconvoca a greve dos motoristas 

Depois de abrir caminho para a suspensão da greve (que arrancou no passado dia 12 de Agosto) à boleia da nomeação de um 
mediador por banda do Governo, o sindicato SNMMP resolveu, de vez, desconvocar a greve dos motoristas. 
In Revista Cargo Online| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

A greve foi desconvocada ontem depois do plenário dos motoristas, mas com condições. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 19/08/2019  

 
Fim da crise energética 

A partir da meia-noite deixa de haver limitações no abastecimento de combustíveis. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 19/08/2019  

 
Motoristas não alcançaram os objetivos pretendidos com a greve 

Os motoristas de matérias perigosas admitiram que não alcançaram os objetivos pretendidos com a greve, mas os camionistas não 
desiste de algumas reivindicações, como a tributação da totalidade do salário para a Segurança Social. 
In RTP 1 - Telejornal| 19/08/2019  

 
O fim da crise energética 

O Governo decretou o fim da crise energética. 
In RTP 1 - Telejornal| 19/08/2019  

 
Rui Rio está em Viana do Castelo - direto 

Rui Rio está em Viana do Castelo, onde vai estar também a António Costa. 
In RTP 3 - 18/20| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

A greve foi desconvocada este domingo ao fim de 7 dias. 
In RTP 3 - 3 às...| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - ANTRAM 

A ANTRAM ficou satisfeita com fim da greve e diz que não vê as declarações do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 
como uma ameaça. 
In RTP 3 - 3 às...| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - António Costa 

O primeiro-ministro espera que a reunião marcada para amanhã entre o Sindicatos dos Motoristas de Matérias Perigosas e a 
ANTRAM permita o entendimento definitivo. 
In RTP 3 - 3 às...| 19/08/2019  

 
Análise de João Garcia e Pedro Sousa Carvalho 

Estão em estúdio João Garcia, jornalista e Pedro Sousa Carvalho, diretor executivo do jornal ECO para analisar os seguintes temas:- 
Fim da crise energética. 
In RTP 3 - 360| 19/08/2019  

 
"Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" alerta Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In RTP Online| 19/08/2019  
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Motoristas não alcançaram objectivos mas não desarmam 

Os camionistas não desistem de algumas reivindicações como a tributação da totalidade do salário para a Segurança Social. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM não encara hipótese de nova greve como ameaça 

Os trabalhadores desconvocaram a greve mas com ameaças. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Arménio Carlos recusa ideia de cedência ao patronato ou Governo 

Arménio Carlos recusa a ideia de ter feito uma cedência ao patronato ou ao Governo. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Greve desconvocada após plenário de motoristas 

A greve foi desconvocada depois do plenário dos motoristas, mas com condições. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Crise energética perto do fim com reunião negocial à vista 

Com a situação de crise energética que se iniciou há uma semana quase a terminar e a greve dos motoristas desconvocada, resta 
agora aguardar pela reunião de terça-feira entre a associação patronal ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, que pretendem retomar as negociações. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Governo aprova fim da crise energética a partir das 23:59 

O Governo aprovou hoje em reunião electrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23h59. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Militares fizeram 161 transportes desde segunda-feira 

A maior parte dos pedidos foram provenientes de Aveiras de Cima. 
In Sábado Online| 19/08/2019  

 
Rui Rio: "Uma greve nunca beneficia os portugueses" 

Presidente do PSD considera que Governo não sai beneficiado da crise energética porque assumiu postura "eleitoralista e não de 
serviço ao cidadão". 
In Sábado Online| 19/08/2019  

 
Em atualização Motoristas: Governo aprova fim da crise energética a partir das 23:59 

O Governo aprovou hoje em reunião eletrónica do Conselho de Ministros o fim da crise energética declarada há nove dias devido 
à greve de motoristas de pesados, a partir das 23:59. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Revendedores de combustíveis esperam rápido acordo após fim da crise energética 

A associação de revendedores de combustíveis registou "com agrado" o anúncio do final da greve e do estado de crise energética 
e espera que haja um acordo entre as partes envolvidas o mais depressa possível. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Ministro da Defesa garante que ação de militares não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
"Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" - Sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  
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Motoristas. "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
"Vitória do país" e da "maturidade", diz António Costa 

O primeiro-ministro escusou-se hoje a falar em triunfo do seu Governo na crise energética, devido à greve de motoristas, 
preferindo declarar que "houve, sobretudo, uma vitória do país" e da sua "maturidade". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Combustíveis: Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por alegadamente ter assumido 
uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" - Rui Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/08/2019  

 
Negociações com motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas e os patrões reúnem-se amanhã com o Governo, no Ministério das Infraestruturas, e há 
ameaça de uma nova greve caso a ANTRAM não ceda mais do que cedeu no acordo com a FECTRANS. 
In SIC - Jornal da Noite| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - António Costa 

Esta manhã, António Costa disse que o único vencedor da semana passada foi o país. 
In SIC - Primeiro Jornal| 19/08/2019  

 
A crise energética termina à meia-noite 

A crise energética termina à meia-noite. 
In SIC - Primeiro Jornal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - Análise de Pedro Sousa Carvalho 

Pedro Sousa Carvalho do jornal online ECO está na Edição da Tarde para analisar o fim da greve do motoristas e a forma como o 
governo geriu esta situação da greve, em termos concretos na resolução do problema, e em termos políticos. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - Análise 

E partimos para uma análise em estúdio com Ricardo, no dia em que assistimos ao fim oficial da crise energética, foi decretado e já 
aprovado em Conselho de Ministros. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 19/08/2019  

 
Opinião Pública: o fim da greve dos motoristas 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 19/08/2019  

 
PSP e GNR asseguraram 139 transportes de combustível até domingo 

A greve dos motoristas de pesados começou a 12 de agosto e foi desconvocada este domingo. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Motoristas avisam que ´´bases´´ para negociação ´´ainda estão longe do necessário´´ 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas afirma que a greve terminou sem ter produzido os efeitos pretendidos. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Motoristas e patrões reúnem-se com Governo sob ameaça de nova greve 

Desta vez, às horas extra e fins de semana. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Costa diz que o único vencedor da semana foi o país 

Primeiro-ministro afasta a teoria de que foi o Governo quem saiu a ganhar com a greve. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Situação de crise energética termina à meia-noite 

Costa garante que país tem condições para regressar à normalidade nos próximos dias. 
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In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas pode voltar amanhã 

O SNMMP decidiu ontem o fim da greve dos motoristas. 
In Transportes & Negócios Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Rui Rio acusa Governo de se aproveitar da paralisação 

Rui Rio voltou a acusar o Governo de se aproveitar da greve dos motoristas de matérias perigosas, para obter dividendos 
eleitorais. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Eduardo Cabrita 

O Governo evita comentar a ameaça do movimento Zero que alerta para a possibilidade de uma paralisação das forças de 
segurança, mesmo que a Constituição proíba os elementos da PSP e da GNR de fazerem greve. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

A partir da meia-noite vai ser possível abastecer o automóvel sem restrições em todos os postos de combustível do país; é o fim 
da crise energética anunciada por António Costa. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
Perderam a batalha, mas terão perdido a guerra? Os próximos passos dos motoristas 

Há quem considere os motoristas os grandes derrotados. 
In TSF Online| 19/08/2019  

 
Balanço da greve dos motoristas 

Esta greve era uma greve que prometia parar o país mas a requisição civil decretada pelo Governo acabou por minimizar os efeitos 
da paralisação. 
In TVI - Jornal da Uma| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

É um ponto final no protesto dos motoristas de matérias perigosas ao fim de uma semana. 
In TVI - Jornal da Uma| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Subsídio divide sindicato e patrões 

Uma reunião que se afigura decisiva para evitar uma nova paragem em data a definir. 
In TVI - Jornal das 8| 19/08/2019  

 
Greve foi desconvocada 

O fim da greve não significa para já o fim do protesto dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Jornal das 8| 19/08/2019  

 
Comentário de Fernando Medina 

O comentário de Fernando Medina. 
In TVI 24 - 21ª Hora| 19/08/2019  

 
Análise à greve dos motoristas de matérias perigosas 

Análise de Paulo Ferreira, comentador TVI, à greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 19/08/2019  

 
Motoristas: revendedores de combustíveis esperam rápido acordo após fim da crise energética 

A associação de revendedores de combustíveis registou "com agrado" o anúncio do final da greve e do estado de crise energética 
e espera que haja um acordo entre as partes envolvidas o mais depressa possível. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Ministro da Defesa garante que ação de militares durante a greve não afetou "missões habituais" 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu hoje que a ação de militares das Forças Armadas durante a greve 
dos motoristas de pesados não pôs em causa as "missões habituais" da Marinha, Força Aérea e Exército. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Associação das petrolíferas congratula-se com fim da crise energética: "O Governo agiu muito bem" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) congratulou-se hoje com o anúncio do Governo de terminar, a partir 
das 23:59, as medidas de crise energética declaradas há nove dias devido à greve dos motoristas de mercadorias. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Motoristas estão prontos para entregar um novo pré-aviso de greve caso as negociações falhem 
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O fim da greve não significa para já o fim do protesto dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Rio diz que Governo não sai beneficiado da crise energética 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou, esta segunda-feira, que o Governo não sai beneficiado da crise energética, por 
alegadamente ter assumido uma postura "eleitoralista e não de serviço ao cidadão". 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Militares transportaram mais de cinco milhões de litros de combustível durante a greve 

Os militares dos três ramos das Forças Armadas fizeram 161 transportes durante a greve dos motoristas de matérias perigosas, 
tendo transportado mais de cinco milhões de litros de combustível, foi hoje anunciado. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Sindicato fará greve às horas extraordinárias se falharem negociações 

Governo reúne-se terça-feira com sindicato e ANTRAM depois de a greve ter sido desconvocada. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
Greve de motoristas terminou mas Tâmega e Sousa sentiu os efeitos durante sete dias - Jornal A VERDADE 

Ouvir A greve dos motoristas terminou. 
In Verdade Online (A)| 19/08/2019  

 
Motoristas: "Bases" para negociação "ainda estão longe do necessário" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou hoje que a greve terminou sem ter produzido "ainda" 
os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do 
necessário. 
In Visão Online| 19/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

Ao sétimo dia de paralisação, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu desconvocar a greve, 
que se iniciou na segunda-feira, dia 12, para reiniciar as negociações com a ANTRAM. 
In Viva!Porto Online| 19/08/2019  

 

Greve. Crise energética termina à meia-noite 

Cerca de doze horas depois de o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ter anunciado, uma semana 
após o arranque, o final da greve, o primeiro-ministro anunciou que o estado de crise energética acaba ao primeiro minuto desta 
terça-feira e que os postos REPA terminam já esta segunda às 10h. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

António Costa esteve esta manhã reunido com a entidade nacional do setor energético; uma reunião muito curta de apenas 15 
minutos que serviu para avaliar se estavam reunidas as condições para pôr fim à crise energética, agora que já não há greve de 
motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

Já não há greve dos motoristas de matérias perigosas, o sindicato destes motoristas decidiu ontem desconvocar a greve num 
plenário de trabalhadores em Aveiras, estão agora reunidas condições para que o sindicato e a Antram seria ou não já amanhã no 
Ministério das Infraestruturas, u,a reunião que será mediada pelo Governo, mas a greve pode voltar embora noutros moldes. 
In Antena 1 - Notícias| 19/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

A visita de António Costa à ENSE está agendada para as 08:00, e servirá para "avaliar as condições para declarar fim da crise 
energética e convocar o Conselho de Ministros eletrónico para o efeito", segundo a agenda do primeiro-ministro. 
In Antena Minho Online| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas já terminou, ´negociações´ com ANTRAM começam amanhã 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) colocou ontem ponto final na greve que durava já há sete 
dias. 
In Auto Foco Online| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 
In Bola (A)| 19/08/2019  

 
Costa avalia hoje fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para declarar o 
fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou esta noite fonte oficial. 
In Cidade FM Online| 19/08/2019  
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Discurso direto - Entrevista a André Matias de Almeida 
In Correio da Manhã| 19/08/2019  

 
Sindicato termina greve ao sétimo dia 
In Correio da Manhã| 19/08/2019  

 
António Costa propõe fim da crise energética à meia noite e dos postos REPA às 10h00 

Greve dos motoristas foi desconvocada no domingo, dia 18 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia esta segunda-feira fim da crise energética 

Greve dos motoristas foi desconvocada no domingo, dia 18 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Sindicato termina greve ao sétimo dia 

Camionistas aceitam negociar com patrões mas ameaçam nova paralisação às horas extra, feriados e fins de semana. 
In Correio da Manhã Online| 19/08/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na passada segunda-feira. 
In Diário de Coimbra Online| 19/08/2019  

 
Veja a cronologia da greve dos motoristas de 12 a 18 de Agosto 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desconvocou hoje a greve, ao fim de sete dias de protesto, 
após um plenário realizado em Aveiras de Cima, Lisboa. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia esta segunda-feira de manhã o fim da crise energética após greve dos motoristas 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 19/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável para empresas 

A Antram congratulou-se com desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, manifestando-se 
disponível para ouvir as suas "reivindicações legítimas", mas dentro do suportável pelas empresas de transporte. 
In Diário de Notícias Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia fim da crise energética esta segunda-feira 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou fonte oficial. 
In Diário de Notícias Online| 19/08/2019  

 
António Costa: Fim da "crise energética" a partir da meia-noite 

Limite de abastecimento passa de 15 litros para 25 litros a partir desta segunda-feira, anunciou primeiro-ministro. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/08/2019  

 
Primeiro-ministro avalia condições para declarar fim da "crise energética" 

Declaração antecipada de fim de "crise energética" depende da convocação de um Conselho de Ministros eletrónico. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas desconvocam greve 

Mas ainda existe uma ameaça de nova paralisação. 
In Echo Boomer Online| 19/08/2019  

 
Greve durou 7 dias. Os 7 vencedores e vencidos 

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou este domingo. 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia fim da crise energética 

Executivo avalia esta segunda-feira se estão reunidas as condições para retirar o país da situação de emergência energética. 
In ECO - Economia Online| 19/08/2019  

 
A Direita a salvar a Antram e a falhar 

Não ha trabalhador que não saiba como começa como se desenvolve e como termina uma ação dd negociação coletiva de 
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trabalho e como o se evolui na mesma do alto para o baixo. 
In Estrategizando Online| 19/08/2019  

 
Motoristas terminam greve 

Ao sétimo dia de paralisação no transporte de combustíveis em todo o território continental, a greve dos motoristas foi 
desconvocada pelo último sindicato. 
In Expresso do Oriente Online| 19/08/2019  

 
Paz? São 50 euros, sff 

Acabou a greve que tem dado combustível aos últimos Expressos Curtos, mas ainda assim é difícil fugir ao tema. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
Rio acusa Governo de montar "um circo com fins eleitorais", SNMMP promete greve cirúrgica caso acordo com Antram falhe 

Caso as negociações com a Antram falhem, o SNMMP poderá voltar à greve. 
In Expresso Online| 19/08/2019  

 
A greve acabou 
In i| 19/08/2019  

 
Editorial - Um emplastro chamado Pardal 
In i| 19/08/2019  

 
Um emplastro chamado Pardal 

Certo é que os portugueses estão aliviados, apesar de a greve não se ter feito sentir muito, e o Governo tem mais uma estrondosa 
vitória. 
In i Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Informa+ Online| 19/08/2019  

 
Promessa de diálogo põe fim à greve 
In Jornal de Notícias| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas: 660 postos ainda sem gasóleo 

O primeiro-ministro vai avaliar hoje se existem condições para declarar o fim da crise energética em Portugal, após o sindicato dos 
motoristas ter desconvocado a greve. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Governo: Dois a três dias até normalidade do abastecimento de combustíveis estar normalizada 

A rede REPA exclusiva deve começar a vender combustível a todos os automobilistas a partir das 10 horas, enquanto os outros 
postos REPA vão começar a vender "ao longo do dia" 25 litros por automobilista. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
ANTRAM responde aos motoristas: "A ameaça e a chantagem nunca trouxeram nenhuma vantagem" 

Os motoristas já avisaram que estão preparados para fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados se a ANTRAM 
se mostrar "intransigente". 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas desconvocam greve ao sétimo dia mas deixam ameaças 

O sindicato admite nova paralisação a horas extraordinárias, fins de semana e feriados caso a associação patronal se mostrar 
"intransigente" na reunião de amanhã. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas decide terminar a greve 

O plenário de trabalhadores do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas decidiu este domingo desconvocar a greve, que 
começou a 12 de agosto. 
In Mais Ribatejo Online| 19/08/2019  

 
Terminou a greve dos motoristas 
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Os motoristas de matérias perigosas ao princípio da noite deste domingo, 18 de agosto, decidiram desconvocar a greve iniciada a 
12 de Agosto. 
In Moto Jornal Online| 19/08/2019  

 
Combustíveis - Negociações retomam depois de greve ter sido desconvocada 
In Negócios| 19/08/2019  

 
Notas da semana 
In Negócios| 19/08/2019  

 
E ao sétimo dia... terminou. Sete dias de greve em sete pontos ´chave´ 

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou ao sétimo dia, no domingo. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/08/2019  

 
António Costa: crise energética acaba à meia-noite 

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira de manhã que o estado de crise energética acaba ao primeiro minuto desta 
terça-feira. 
In Observador Online| 19/08/2019  

 
Camionistas mudam estratégia: se houver nova greve, será limitada 

Francisco São Bento defende que motoristas de matérias perigosas não estão a dar o passo atrás, mas sim o passo necessário para 
o processo negocial poder avançarLuísa PintoDesconvocada. 
In Público| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

A greve do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, como disse terminou ontem, o presidente do sindicato deixou no 
entanto, a possibilidade nova greve caso, as negociações com a Antram não tenham o resultado esperado. 
In Rádio Comercial - Notícias| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

O Governo pode parar esta segunda-feira o fim da crise energética. 
In Rádio Comercial - Notícias| 19/08/2019  

 
Costa avalia hoje fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para declarar o 
fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou esta noite fonte oficial. 
In Rádio Comercial Online| 19/08/2019  

 
MOTORISTAS: PRIMEIRO-MINISTRO SAÚDA DESCONVOCAÇÃO DA GREVE 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Rádio Regional Online| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada e é o tema que vamos analisar já a seguir. 
In Renascença - Notícias| 19/08/2019  

 
António Costa avalia segunda-feira fim da crise energética 

Primeiro-ministro, que já saudou via Twitter a desconvocação da greve e fez "votos de sucesso para o diálogo", deverá convocar o 
Conselho de Ministros eletrónico para encerrar o período excecional que estava em vigor desde 10 de agosto. 
In Renascença Online| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - direto 

Terminada a greve, verifica-se o movimento habitual de camiões em Aveiras. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM disse também à RTP que não pode haver discriminação entre trabalhadores do mesmo setor. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM disse também esta manhã que o acordo depende do que as empresas podem suportar. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - ANTRAM 
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O porta-voz da ANTRAM disse esta manhã que a hipótese de novas formas de greve avançada pelo Sindicato não é encarada como 
uma ameaça. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - Análise 

Em análise: Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Crise energética - Direto 

Crise energética. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

A ANTRAM, que representa os patrões, avisa que a situação não vai ficar resolvida numa única reunião. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

Os trabalhadores desconvocaram a greve mas com ameaças. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

O porta-voz de ANTRAM, que representa os patrões, diz que o diálogo venceu. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - António Costa 

O primeiro-ministro espera que a reunião marcada para amanhã entre o Sindicatos dos Motoristas de Matérias Perigosas e a 
ANTRAM permita o entendimento definitivo. 
In RTP 3 - 3 às...| 19/08/2019  

 
CGTP não tem problemas em assinar acordos, desde que sejam valorativos para os trabalhadores 

A FECTRANS, afecta à CGTP ficou fora da greve, conseguindo depois um entendimento com a ANTRAM. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
"Desconvocação não foi um passo atrás", afirma Pardal Henriques 

O porta-voz do Sindicato Nacional do motoristas das Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse este domingo há SIC 
Notícias que a greve só foi desconvocada porque a Antram mostrou finalmente boa fé para negociar. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Motoristas. Greve chegou ao fim 

Greve desconvocada. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
Direto Crise energética. A situação ao minuto 

Ao sétimo dia de paralisação, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu desconvocar a greve 
para reiniciar as negociações com a ANTRAM, mas ameaça fazer greve às horas extraordinárias caso os patrões não respondam às 
reivindicações na reunião de terça-feira. 
In RTP Online| 19/08/2019  

 
"Espero que não tenhamos de voltar a passar por uma situação como esta" 

O primeiro-ministro garantiu que dentro de três dias a normalidade estará reposta e que a crise energética decretada para 
enfrentar a greve dos motoristas termina à meia-noite desta terça-feira. 
In Sábado Online| 19/08/2019  

 
Motoristas não vão voltar a fazer greves como esta 

Depois de sete dias em greve, o sindicato decidiu que as próximas greves terão um dia de início e um de fim definido. 
In Sábado Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia situação energética do país - Direto da sede da ENSE 

António Costa visita neste momento a Entidade para o setor energético. 
In SIC - Edição da Manhã| 19/08/2019  

 
Ana Gomes acusa o governo de ter estado colado a Antram durante o conflito com os motoristas 

Ana Gomes acusa o governo de ter estado colado a Antram durante o conflito com os motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 19/08/2019  

 
Luís Marques Mendes considera que o governo é o grande vencedor desta greve dos motoristas 
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Luís Marques Mendes considera que o governo é o grande vencedor desta greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 19/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques diz que o governo só se mostrou imparcial depois da reunião de sexta-feira 

Pedro Pardal Henriques diz que o governo só se mostrou imparcial depois da reunião de sexta-feira e que foi essa mudança de 
atitude que levou à desconvocação da greve. 
In SIC - Edição da Manhã| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

Acabou a greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 19/08/2019  

 
Pardal Henriques garante que motoristas não vão abdicar de algumas reivindicações 

Com a reunião com os patrões marcada para amanhã, Pedro Pardal Henriques garantiu ainda que os motoristas não vão abdicar 
de algumas reivindicações como a tributação de todo o rendimento. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Ana Gomes acusa Governo de se ter colado à Antram 

"Reconheceram que a greve não era sustentável.” 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia esta manhã fim da crise energética 

O Conselho de Ministros declarou no dia 9 de agosto a situação de crise energética. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Sindicato desconvoca greve ao fim de sete dias 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas ameaça com nova greve, caso a Antram seja intransigente. 
In SIC Notícias Online| 19/08/2019  

 
Costa avalia hoje fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para declarar o 
fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou esta noite fonte oficial. 
In Smooth FM Online| 19/08/2019  

 
Postos REPA acabam às 10h00 e restrições ao abastecimento à meia-noite 

A Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) vai ser desativada hoje, às 10h00, revelou hoje o primeiro-ministro 
António Costa, cerca de doze horas depois do anúncio do fim da greve. 
In Sul Informação Online| 19/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

Nesta altura, António Costa está a fazer uma declaração na Entidade Nacional do Setor Energético sobre esta greve dos motoristas 
que foi desconvocada. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas não fez muitas declarações além do fim do anúncio do fim da greve, o presidente 
do sindicato Francisco São Bento leu a moção que foi aprovada no plenário, a greve acaba mas o sindicato já tem uma estratégia 
se as negociações. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
António Costa avalia hoje fim da crise energética 

O Governo pode decretar esta manhã o fim da crise energética, António Costa vai estar 8 horas entidade nacional do setor 
energético para avaliar as condições de decretar o fim da crise que continua em vigor até quarta-feira, mas com o fim da greve do 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas, o Governo deve antecipar o fim da crise energética para o fazer o chefe do 
Governo tem de convocar um Conselho de Ministros que será eletrónico. 
In TSF - Notícias| 19/08/2019  

 
ANTRAM saúda desconvocação da greve. "É uma vitória do diálogo" 

À TSF, André Matias de Almeida diz-se otimista num acordo com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia fim da crise energética 

O primeiro-ministro tem de convocar um Conselho de Ministros para declarar o fim da crise iniciada pela greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In TSF Online| 19/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 
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António Costa congratulou-se com "elevado civismo" dos portugueses durante paralisação. 
In TSF Online| 19/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas desconvocam greve 

A decisão foi anunciada após um plenário de trabalhadores, em Aveiras de Cima, que durou três horas. 
In TSF Online| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

A greve foi desconvocada ontem pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas que reúne amanhã com o Ministério das 
Infraestruturas. 
In TVI - Diário da Manhã| 19/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

O primeiro-ministro visita, esta manhã, a Entidade Nacional para o Setor Energético. 
In TVI - Diário da Manhã| 19/08/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada - Porta-voz da ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM disse que a associação ainda não foi convocada para a reunião de amanhã mas que não é relevante. 
In TVI - Diário da Manhã| 19/08/2019  

 
António Costa avalia hoje fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético. 
In TVI - Diário da Manhã| 19/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que imperou o bom senso 

André Matias de Almeida revelou este domingo na TVI que a ANTRAM ainda não foi convocada para a reunião de terça-feira, mas 
que isso não é o mais importante. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 
António Costa avalia esta segunda-feira fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta segunda-feira a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para 
declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou fonte oficial. 
In TVI 24 Online| 19/08/2019  

 

Fim da greve dos motoristas 

Sete dias depois, a greve dos motoristas de matérias perigosas chegou ao fim. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

Greve desconvocada. 
In RTP 2 - Jornal 2| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - CGTP 

A FECTRANS, afeta à CGTP, ficou fora da greve, conseguindo depois um entendimento com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 24 Horas| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

A greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada - Análise de Maria Flor Pedroso e António Costa Pinto. 
In RTP 3 - 360| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 360| 18/08/2019  

 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este domingo que decidiu desconvocar a greve que 
se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In 0 aos 100 Online| 18/08/2019  

 
ÚLTIMA HORA: Termina a greve! Motoristas e patrões voltam a negociar. 

A greve dos motoristas de matérias perigosas, que durava há praticamente uma semana, foi desconvocada ao final da tarde deste 
domingo. 
In Abarca Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
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In Açores 24Horas Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Açores 9 Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Açores 9 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Açores 9 Online| 18/08/2019  

 
Entre Palavras... 
In Açoriano Oriental| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 
In Açoriano Oriental Online| 18/08/2019  

 
Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 
In Açoriano Oriental Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra este domingo no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Açoriano Oriental Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este domingo que decidiu desconvocar a greve que 
se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Açoriano Oriental Online| 18/08/2019  

 
Greve desconvocada. Motoristas de matérias perigosas suspendem protesto 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 18/08/2019  

 
Sindicato de Pardal desconvoca greve dos motoristas de matérias perigosas. Mas só por agora 

Sindicato de Pardal desconvoca greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Agricultura e Mar Actual Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Alvorada Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve nacional 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na segunda-feira. 
In Alvorada Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve nacional 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na segunda-feira. 
In Alvorada Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Plenário dos motoristas de matérias perigosas em Aveiras de Cima, para decidir se aceitam o apelo da ANTRAM e do Governo para 
desconvocar a greve. 
In Antena 1 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Decorre neste momento o plenário dos motoristas de matérias perigosas, para decidir se aceitam o apelo da ANTRAM e do 
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Governo para desconvocar a greve. 
In Antena 1 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAM e o Governo esperam que, no plenário desta tarde, os motoristas acabem com a greve para se poder negociar. 
In Antena 1 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAM espera que, no plenário desta tarde, os motoristas acabem com a greve para se poder negociar. 
In Antena 1 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje à tarde os motoristas de matérias perigosas juntam-se em plenário, para decidir os próximos passos. 
In Antena 1 - Notícias| 18/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Antena Livre Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que iniciou 
na segunda-feira, dia 12. 
In Antena Livre Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

O plenário decorre hoje, pelas 16:00, em Aveiras de Cima (Lisboa), depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa 
reunião que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado. 
In Antena Minho Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

A decisão anunciada pelo presidente do SNMMP, Francisco São Bento, foi tomada durante um plenário de trabalhadores do 
sindicato, que decorreu esta tarde em Aveiras de Cima e que durou cerca de três horas. 
In Antena Minho Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas desconvocou a greve que dura desde segunda-feira passada, dia 12. 
In Bola Online (A)| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, hoje (18), que decidiu desconvocar a greve 
iniciada na segunda-feira (12). 
In Campeão das Províncias Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Cidade FM Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ministro do Ambiente apela para fim da greve 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Cidade FM Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Cidade FM Online| 18/08/2019  

 
"3 minutos" com Marcos Perestrello 

Rubrica "3 minutos" com Marcos Perestrello:- Greve dos motoristas foi desconvocada. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a André Matias de Almeida 

Foi cancelada a greve dos motoristas de matérias perigosas, isto depois dos trabalhadores terem estado reunidos em plenário. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  
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Greve dos motoristas - Diretos 

Foi cancelada a greve dos motoristas de matérias perigosas, isto depois dos trabalhadores terem estado reunidos em plenário. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Ministro do Ambiente apela ao fim da greve 

Durante o dia de hoje, o ministro do Ambiente voltou a fazer um novo ponto da situação face a esta greve e antes do plenário 
destes trabalhadores, já tinha apelado a um entendimento com a ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação foi desconvocada 

Na sequência da desconvocação desta greve, haverá então uma reunião entre o sindicato e a ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação foi desconvocada 

Foi cancelada a greve dos motoristas de matérias perigosas, isto depois dos trabalhadores terem estado reunidos em plenário 
durante esta tarde, em Aveiras de Cima. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O sindicato o responsável pela greve dos motoristas de matérias perigosas já voltou a desafiar a ANTRAM para as negociações e 
disse que ainda é tempo para um entendimento. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje é o sétimo dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O sindicato o responsável pela greve dos motoristas de matérias perigosas já voltou a desafiar a ANTRAM para as negociações e 
disse que ainda é tempo para um entendimento. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje é o sétimo dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O sindicato o responsável pela greve dos motoristas de matérias perigosas já voltou a desafiar a ANTRAM para as negociações e 
disse que ainda é tempo para um entendimento. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje é o sétimo dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje é o sétimo dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/08/2019  

 
Porta-voz dos patrões convida sindicatos a desconvocarem greve 

André Matias de Almeida esteve no 'Manhã CM' a esclarecer as condições da ANTRAM. 
In CM TV Online| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas decidido hoje 

Motoristas de matérias perigosas reúnem-se às 16h00 em Aveiras de Cima. 
In CM TV Online| 18/08/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

Paralisação durou sete dias. 
In CM TV Online| 18/08/2019  

 
Motoristas decidem hoje rumo da greve 
In Correio da Manhã| 18/08/2019  

 
Cartas de amigo 
In Correio da Manhã - Domingo| 18/08/2019  
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Há um número expressivo de trabalhadores que já não estão em greve, revela ministro do Ambiente 

Greve dos motoristas de matérias perigosas entrou este domingo no sétimo dia. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra hoje no sétimo dia com atenções voltadas para o plenário de trabalhadores 

Acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas na madrugada de sábado falhou. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Governo já tem data para reunião com motoristas e patrões caso a greve seja desconvocada hoje 

Trabalhadores estão hoje no sétimo dia de protesto. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas decidido hoje 

Motoristas de matérias perigosas reúnem-se às 16h00 em Aveiras de Cima. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Correio da Manhã Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato pede à Antram para aceitar proposta articulada com o governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou ontem à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo “caminho para a paz duradoura”, antes da reunião 
plenária de hoje. 
In Correio do Minho| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Destak Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Destak Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Destak Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Diário As Beiras Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Diário As Beiras Online| 18/08/2019  

 
Governo confiante sobre acordo entre ANTRAM e sindicato 

O ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou ontem ter a «forte expectativa» de que «venha a ser celebrado 
rapidamente» o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, «para que a greve possa acabar». 
In Diário de Aveiro| 18/08/2019  

 
Governo confiante sobre acordo entre ANTRAM e sindicato 

O ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou ontem ter a «forte expectativa» de que «venha a ser celebrado 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ha-um-numero-expressivo-de-trabalhadores-que-ja-nao-estao-em-greve-revela-ministro-do-ambiente
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/greve-dos-motoristas-entra-hoje-no-setimo-dia-com-atencoes-voltadas-para-o-plenario-de-trabalhadores
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-governo-reune-se-3-feira-com-sindicato-e-antram-se-greve-for-desconvocada-hoje
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-primeiro-ministro-sauda-desconvocacao-da-greve
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/fim-da-greve-dos-motoristas-decidido-hoje
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-sindicato-dos-motoristas-de-materias-perigosas-desconvoca-greve
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12aa9828-0994-4403-a065-4e7e80ae48a7&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://www.destak.pt/artigo/378870-governo-reune-se-3.-feira-com-sindicato-e-antram-se-greve-for-desconvocada-hoje
http://www.destak.pt/artigo/378881-primeiro-ministro-sauda-desconvocacao-da-greve
https://www.destak.pt/artigo/378878-sindicato-dos-motoristas-de-materias-perigosas-desconvoca-greve
https://www.asbeiras.pt/2019/08/ministro-do-ambiente-apela-para-fim-da-greve-dos-motoristas/
https://www.asbeiras.pt/2019/08/sindicato-dos-motoristas-de-materias-perigosas-desconvoca-greve/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a8de4cee-694c-45ca-8783-b2ad3a3f7103&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


rapidamente» o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, «para que a greve possa acabar». 
In Diário de Coimbra| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/08/2019  

 
50 euros dividem patrões e motoristas ao 7.º dia de greve 

Sindicato deixou cair a reivindicação de aumentos salariais mas exige um subsídio operacional mais elevado. 
In Diário de Notícias Online| 18/08/2019  

 
E ao 7.º dia, todos de olhos postos no plenário que pode acabar com a greve 
In Diário de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Governo admite reunião na terça-feira - mas só com greve desconvocada 

O ministro das Infraestruturas admite promover uma reunião entre o sindicato em greve e a Antram na terça-feira. 
In Diário de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para fim da greve dos motoristas 

O ministro adiantou ainda que os serviços mínimos estão a ser cumpridos a 123%, o que demonstra que "há um número 
expressivo de trabalhadores que já não estão em greve". 
In Diário de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Motoristas desconvocam a greve mas braço de ferro mantém-se 

Os motoristas de matérias perigosas desconvocaram a greve iniciada no dia 12. 
In Diário de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Dirigentes sindicais assinam Manifesto ´Pela Liberdade e pelo Direito à Greve´ 

Dirigentes sindicais assinam Manifesto 'Pela Liberdade e pelo Direito à Greve' onde criticam a posição do Governo que acusam de 
restringir as liberdades e direitos dos trabalhadores após as atitudes tomadas durante a greve dos motoristas. 
In Diário do Distrito Online| 18/08/2019  

 
Os benefícios da greve dos motoristas 

Esta semana uma visão de Luís Miguel Cagica sobre a greve dos motoristas. 
In Diário do Distrito Online| 18/08/2019  

 
Plenário do SNMMP delibera desconvocar a greve 

O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, falou aos jornalistas no final do plenário que decorreu hoje em Aveiras de Cima 
(Lisboa), e disse que "estãoo reunidas as condições para negociar com a ANTRAM e Governo, deliberámos desconvocar a greve". 
In Diário do Distrito Online| 18/08/2019  

 
Motoristas apelam à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou ontem à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo «caminho para a paz duradoura», antes da reunião 
plenária de hoje. 
In Diário do Minho| 18/08/2019  
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De aumentos para 2021/22 ?até mais 50 euros no subsídio de cargas e descargas 

Historial de uma greve que concentrou as atenções por todo o país. 
In Dinheiro Vivo Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas: atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

O plenário decorre hoje, pelas 16:00, em Aveiras de Cima, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo. 
In Dinheiro Vivo Online| 18/08/2019  

 
Cinco momentos chave numa greve de sete dias 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas anunciou ontem a desconvocação da greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 18/08/2019  

 
Reunião marcada para terça-feira se a greve for desconvocada 

O Governo disse que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Dinheiro Vivo Online| 18/08/2019  

 
Governo: início da negociação depende de desconvocação da greve 

O governante voltou a deixar um "apelo as partes para um entendimento e para que a greve chegue ao fim". 
In Dinheiro Vivo Online| 18/08/2019  

 
Acabou a greve. Motoristas decidem voltar à estrada 

Reunidos em plenário, os motoristas de matérias perigosas decidiram este domingo levantar a paralisação, mas admitem greve às 
horas extraordinárias caso a Antram se mostre intransigente. 
In ECO - Economia Online| 18/08/2019  

 
Antram e motoristas reúnem terça se greve for levantada 

Fonte do Governo confirma que está programada uma reunião entre os motoristas e a Antram para a próxima terça-feira. 
In ECO - Economia Online| 18/08/2019  

 
O que separa motoristas e patrões ao sétimo dia de greve 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas convocou trabalhadores para este domingo. 
In ECO - Economia Online| 18/08/2019  

 
´Stocks´ de combustíveis "mantêm-se estáveis e elevados" 

A Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) não exclusiva apresentava 'stocks' de gasóleo de 60,86% e 43,53% de 
gasolina, diz o Governo. 
In ECO - Economia Online| 18/08/2019  

 
Motoristas haja acordo! 

O Governo disse hoje que poderia realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e 
a associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental o que ja 
aconteceu pois o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, SNMMP, anunciou hoje que decidiu desconvocar a 
greve que se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Estrategizando Online| 18/08/2019  

 
A terceira central sindical a chegar? 

A luta dos estivadores, a dos professores, e agora a dos motoristas parece ter passado por esse crivo trotsquista onde se situa 
Raquel Varela, e uma associação A Casa onde ela ideologicamente lidera. 
In Estrategizando Online| 18/08/2019  

 
Uma negociação em tensão demasiada com o plenário dos trabalhadores a ditarem tudo ! 

O sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das empresas para 
integrar um processo de mediação, mas acha ser necessário que a base de entendimento já debatida seja aceite.  
In Estrategizando Online| 18/08/2019  

 
Motoristas decidem greve em plenário sindical 

Ao sétimo dia, a greve dos motoristas de matérias perigosas em Portugal pode estar mais perto do descanso. 
In Euronews Online| 18/08/2019  

 
Governo aguarda desconvocação da greve para iniciar mediação com os motoristas e os patrões 

Plenário dos trabalhadores marcado para as 16h poderá decidir a desconvocação da greve e com isso desbloquear negociações 
entre sindicato e a associação patronal. 
In Expresso Online| 18/08/2019  
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Governo aguarda desconvocação da greve dos motoristas para iniciar mediação com patrões 

Planário dos trabalhadores marcado para as 16h poderá decidir a desconvocação da greve e com isso desbloquear negociações 
entre sindicato e a associação patronal. 
In Expresso Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

Encontro de motoristas decorre hoje, pelas 16h, em Aveiras de Cima (Lisboa), depois de ter falhado um acordo mediado pelo 
Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado. 
In Expresso Online| 18/08/2019  

 
Plenário dos motoristas já começou. Governo disponível para iniciar mediação terça-feira 

Plenário dos trabalhadores marcado para as 16h poderá decidir a desconvocação da greve e com isso desbloquear negociações 
entre sindicato e a associação patronal ANTRAM. 
In Expresso Online| 18/08/2019  

 
Governo: "Se o sindicato dos motoristas desistir da greve marcamos uma reunião imediatamente" 

O governo diz que o abastecimento de combustível no país continua normalizado, com um decréscimo muito ligeiro do stock 
atendendo a que aos domingos não há abastecimento, segundo o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. 
In Expresso Online| 18/08/2019  

 
Governo admite marcar reunião com sindicato e ANTRAM caso motoristas desconvoquem greve 

O Governo anunciou que irá reunir com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM, na próxima terça-feira, dia 
20, caso o plenário de trabalhadores decida desconvocar a greve, segundo declarações de uma fonte governamental à Lusa. 
In i Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela ao fim da greve 

Os motoristas irão reunir-se às 16h, em Aveiras de Cima, onde irão decidir se irão ou não continuar em greve. 
In i Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. Greve desconvocada ao sétimo dia 

Decisão surgiu após plenário de motoristas em Aveiras. 
In i Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O PM visita na segunda-feira de manhã a ENSE para avaliar as condições para declarar o fim da crise e convocar o Conselho de 
Ministros para esse efeito - fonte oficial. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato e a associação patronal, caso o plenário da 
estrutura sindical desconvoque a greve. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam o protesto. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de trabalhadores, 
esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Governo já tem data para reunião com motoristas e patrões caso a greve seja desconvocada hoje 

O Governo disse este domingo, 18 de agosto, que irá realizar-se uma reunião na próxima terça-feira entre o sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas e a associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa 
fonte governamental. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
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de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Impala Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato e a associação patronal, caso o plenário da 
estrutura sindical desconvoque a greve. 
In Informa+ Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 
In Informa+ Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Informa+ Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Informa+ Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Informa+ Online| 18/08/2019  

 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) - o único que se encontrava ainda em protesto - anunciou 
hoje que decidiu desconvocar a greve. 
In Interior Online (O)| 18/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta 
In JM| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In JM Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia amanhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In JM Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ministro do Ambiente apela ao fim da greve 

O ministro do Ambiente apelou hoje ao fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In JM Online| 18/08/2019  

 
Combustíveis. Patrões aceitam mediação para pôr ponto final à greve 
In Jornal de Notícias| 18/08/2019  

 
A semana 
In Jornal de Notícias| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para fim da greve dos Motoristas 

O ministro do Ambiente apelou, este domingo, ao fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado 
um plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Jornal de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne terça-feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 
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O Governo disse, este domingo, que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas e a associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Jornal de Notícias Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, este domingo que decidiu desconvocar a greve 
que se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Jornal de Notícias Online| 18/08/2019  

 
António Costa saúda desconvocação da greve e avalia fim da crise energética amanhã 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético para avaliar as condições para 
declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito. 
In Jornal Económico Online (O)| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se terça-feira com sindicato e Antram se greve dos motoristas for desconvocada hoje 

"Caso o plenário do sindicato desconvoque a greve, a reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, terça-feira, pelas 
16:00, está confirmada", referiu uma fonte à Lusa. 
In Jornal Económico Online (O)| 18/08/2019  

 
Governo com "forte expectativa" de que "haja condições para desconvocar greve" dos motoristas hoje 

"Num dia importante, apelo às partes para um entendimento e para que a greve chegue ao fim.” 
In Jornal Económico Online (O)| 18/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas desconvocam greve 

A paralisação completou este domingo o sétimo dia. 
In Jornal Económico Online (O)| 18/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas reúnem-se hoje em plenário 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra este domingo no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Jornal Económico Online (O)| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 
In Lusa Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 
In Lusa Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Lusa Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve. 
In Médio Tejo Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Minho Online (O)| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Minho Online (O)| 18/08/2019  

 
Acabou a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Minho Online (O)| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Minho Online (O)| 18/08/2019  
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Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Minho Online (O)| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Mundo Português Online| 18/08/2019  

 
Governo garante runião na terça se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Mundo Português Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato de motoristas e Antram se greve for desconvocada 

A reunião será terça-feira às 16 horas se a greve for desconvocada. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Matos Fernandes: Estamos disponíveis para ir mais além, mas estamos convencidos que não será necessário 

Matos Fernandes fala em normalidade da situação, mas admite que o Governo atuará consoante as necessidades. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável para empresas 

A Antram congratulou-se hoje com desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, manifestando-se 
disponível para ouvir as suas "reivindicações legítimas", mas dentro do suportável pelas empresas de transporte. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

O plenário decorre domingo, pelas 16:00, em Aveiras de Cima (Lisboa), depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo 
numa reunião que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Marques Mendes: SNMMP é o grande derrotado deste processo grevista e Governo o maior vencedor 

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. 
In Negócios Online| 18/08/2019  

 
Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia esta segunda-feira o fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita esta segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as 
condições para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou esta domingo 
fonte oficial. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável 

A Antram congratulou-se hoje com desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, manifestando-se 
disponível para ouvir as suas "reivindicações legítimas", mas dentro do suportável pelas empresas de transporte. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se terça com sindicato e Antram se greve for desconvocada 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
AO MINUTO: Greve dos motoristas desconvocada. Governo confirma reunião 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
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trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Greve desconvocada ao fim do sétimo dia 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desconvocou hoje a greve, ao fim de sete dias de protesto, 
após um plenário realizado em Aveiras de Cima, Lisboa. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Sétimo dia de greve tem atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
´Stocks´ de combustíveis "mantêm-se estáveis e elevados", diz Governo 

Os 'stocks' de gasóleo e gasolina "mantêm-se estáveis e elevados" hoje, apesar de ser altura de mudança de quinzena, em que há 
um aumento significativo do consumo, indicou hoje o Ministério do Ambiente e da Transição Energética. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou este domingo a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, 
formulou "votos de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado 
civismo" dos portugueses durante a paralisação. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
"SNMMP é o grande derrotado. Teve entradas de leão e saídas de sendeiro" 

Luís Marques Mendes não tem dúvidas que o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas "é o grande derrotado" da 
greve que terminou este domingo e diz mais: "Há 15 dias poderiam ter saído ganhadores". 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
"A expetativa do Governo é que a greve seja desconvocada no plenário" 

No ponto de situação habitual, Matos Fernandes fez um apelo para que sindicato e Antram cheguem a um "entendimento". 
In Notícias ao Minuto Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Notícias de Coimbra Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com motoristas e patrões se greve for desconvocada hoje 
In Notícias de Coimbra Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Notícias de Coimbra Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Notícias de Coimbra Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Notícias de Coimbra Online| 18/08/2019  

 
As entrevistas que nunca fiz 
In Notícias Magazine| 18/08/2019  

 
Marques Mendes: "O grande vencedor da greve é o Governo" e "Pardal Henriques é o rosto da derrota" 

"Todos cumpriram a sua missão com enorme profissionalismo", diz, sobre uma greve que acabou por "dar jeito". 
In Observador Online| 18/08/2019  
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"Não era este o ponto de partida, mas..." A (quase) unanimidade que saiu do plenário dos motoristas 

Manuel Mendes, do SNMMP, diz ao Observador que acha "possível" um entendimento na reunião de terça-feira. 
In Observador Online| 18/08/2019  

 
Greve desconvocada. Motoristas de matérias perigosas suspendem protesto 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Paivense Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Plataforma Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, este domingo que decidiu desconvocar a greve 
que se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Plataforma Online| 18/08/2019  

 
Governo tem "forte expetativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou este sábado ter a "forte expetativa" de que "venha a ser celebrado 
rapidamente" o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se terça-feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada este domingo 

O Governo disse este domingo que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas e a associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia segunda-feira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo confirma reunião terça-feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Dados demonstram "crescente normalidade da situação" - Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este domingo que decidiu desconvocar a greve que 
se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Porto Canal Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 18/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
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para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In PT Jornal Online| 18/08/2019  

 
Recuo do sindicato nos salários é teste a patrões e trabalhadores 

O transporte de combustível em comboio, desde que devidamente planeado, poderia ter sido uma das alternativas para minimizar 
o impacto da greve dos motoristas de matérias perigosas, mas o Governo nem sequer a estudou. 
In Público| 18/08/2019  

 
Motoristas põem fim à greve 

A decisão foi tomada em plenário, este domingo à tarde, em Aveiras de Cima. 
In Público Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia fim da crise energética 

O primeiro-ministro vai avaliar, esta terça-feira, as condições para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de 
Ministros para esse efeito. 
In Rádio Alto Minho Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O sindicato de motoristas de matérias perigosas decidiu este domingo desconvocar a greve, que começou a 12 de agosto, após um 
plenário de trabalhadores, que decorreu durante a tarde, em Aveiras de Cima. 
In Rádio Campanário Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 
In Rádio Comercial Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ministro do Ambiente apela para fim da greve 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Rádio Comercial Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Rádio Comercial Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 
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Francisco São Bento, presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que para a greve ser suspensa, basta que 
ANTRAM aceite sentar-se à mesa das negociações. 
In Rádio Observador - Notícias| 18/08/2019  

 
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE MATÉRIAS PERIGOSAS DESCONVOCA A GREVE 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Rádio Regional Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ministro do Ambiente apela para fim da greve 

O ministro do Ambiente apelou este domingo para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está 
marcado um plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Record Online| 18/08/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este domingo que decidiu desconvocar a greve que 
se iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Record Online - Liga Allianz Running by Record Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Decorre neste momento o plenário dos motoristas de matérias perigosas, para decidir as medidas a tomar. 
In Renascença - Notícias| 18/08/2019  

 
Governo apelou na última hora ao entendimento 

O Governo apelou na última hora ao entendimento e diz que está pronto a marcar uma reunião para mediar o conflito, a greve 
dos motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Decide-se hoje o rumo da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 18/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas sem "chantagens e ameaças" 

Porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, diz que a associação patronal está recetiva "a ouvir" as "reivindicações legítimas" 
do sindicato de matérias perigosas, mas sem pôr em causa as possibilidades financeiras das empresas. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável para empresas 

Porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, diz que a associação patronal está recetiva "a ouvir" as "reivindicações legítimas" 
do sindicato de matérias perigosas. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
António Costa saúda desconvocação da greve dos motoristas 

Primeiro-ministro formulou "votos de sucesso para o diálogo" entre o sindicato de matérias perigosas e a associação patronal 
Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos portugueses durante a paralisação. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
António Costa saúda desconvocação da greve e faz "votos de sucesso para o diálogo" 

Primeiro-ministro formulou "votos de sucesso para o diálogo" entre o sindicato de matérias perigosas e a associação patronal 
Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos portugueses durante a paralisação. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia segunda-feira de manhã fim da crise energética 

Primeiro-ministro, que já saudou via Twitter a desconvocação da greve e fez "votos de sucesso para o diálogo", deverá convocar o 
Conselho de Ministros eletrónico para encerrar o período excecional que estava em vigor desde 10 de agosto. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo apela "às partes" que se entendam 

No habitual balanço diário, ministro do Ambiente revela que são cada mais os postos não-REPA com combustível suficiente. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. Sétimo dia de greve com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

No sábado, a Antram disponibilizou-se para integrar um processo de mediação. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada, mas sindicato deixa aviso para futuras greves 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5440c82-905f-4d12-8a7b-446981318822&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://radioregional.pt/sindicato-dos-motoristas-de-materias-perigosas-desconvoca-a-greve/
https://www.record.pt/fora-de-campo/detalhe/motoristas-ministro-do-ambiente-apela-para-fim-da-greve
https://www.ligarunning.pt/noticias/details.php?id=2528743&s=r
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f284f3e-b226-4bfb-bab8-8ea8cb90d931&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d000741-b73a-41dc-b573-f552daa2cb48&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3748504c-3e71-4aa9-bcee-75f57146f9de&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/antram-disponivel-para-ouvir-sindicato-mas-sem-chantagens-e-ameacas/noticia/161612/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/antram-disponivel-para-ouvir-sindicato-mas-dentro-do-suportavel-para-empresas/noticia/161612/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/antonio-costa-sauda-desconvocacao-da-greve-dos-motoristas/noticia/161609/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/antonio-costa-sauda-desconvocacao-da-greve-e-faz-votos-de-sucesso-para-o-dialogo/noticia/161609/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/antonio-costa-avalia-segunda-feira-de-manha-fim-da-crise-energetica/noticia/161609/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/economia/greve-dos-motoristas-governo-apela-as-partes-que-se-entendam/noticia/161578/
https://rr.sapo.pt/2019/08/18/pais/motoristas-setimo-dia-de-greve-com-atencoes-voltadas-para-plenario-de-trabalhadores/noticia/161573/


[Em atualização]O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu suspender a greve, após quase sete 
dias de paralisação, anunciaram este domingo à tarde o porta-voz Pedro Pardal Henriques e o presidente Francisco São Bento, 
após a realização de um plenário na Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada, mas sindicato deixa aviso para futuras paralisações 

Conversações do sindicato de matérias perigosas com a Antram arrancam esta terça-feira. 
In Renascença Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Aveiras de Cima 

Hoje à tarde os motoristas de matérias perigosas juntam-se em plenário, para decidir os próximos passos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAM mantém o apelo ao diálogo, mas repete que para que isso aconteça a greve dos motoristas de matérias perigosas têm 
de terminar. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas aceitam reunir-se ainda esta manhã, mas rejeitam terminar a greve para as negociações, que é uma das exigências 
da ANTRAM, falam apenas numa suspensão da greve que é algo inexistente. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas reúnem-se hoje em plenário, para decidirem a continuação da greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/08/2019  

 
Plenário decide greve dos motoristas 

A RTP sabe que o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas foi convocado para uma reunião de mediação no Ministério das 
infraestruturas na próxima terça-feira, mas esta tarde os trabalhadores vão reunir-se em plenário para decidir a continuação da 
greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 18/08/2019  

 
Governo pronto para reunir com ANTRAM e motoristas 

O Governo diz que está pronto para reunir já amanhã com a ANTRAM e os motoristas, se o sindicato desconvocar a greve no 
plenário desta tarde. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 18/08/2019  

 
Horas antes da desconvocação da greve já aos piquetes tinham desmobilizado 

Horas antes da desconvocação da greve, já aos piquetes tinham desmobilizado. 
In RTP 1 - Telejornal| 18/08/2019  

 
O que separa patrões e sindicatos de motoristas matérias perigosas são 50 euros 

O que separa patrões e sindicatos de motoristas matérias perigosas são 50 euros. 
In RTP 1 - Telejornal| 18/08/2019  

 
Última hora: Greve desconvocada - direto de Aveiras 

Os motoristas de matérias perigosas decidiram desconvocar a greve, isto significa que o sindicato vai para a mesa das negociações 
com a ANTRAM na terça-feira, mas o sindicato anunciou que se os patrões se mantiveram intransigentes, será decretada uma 
greve às horas extraordinárias. 
In RTP 1 - Telejornal| 18/08/2019  

 
Última hora: Greve desconvocada 

Os motoristas de matérias perigosas decidiram desconvocar a greve, isto significa que o sindicato vai para a mesa das negociações 
com a ANTRAM na terça-feira, mas o sindicato anunciou que se os patrões se mantiveram intransigentes, será decretada uma 
greve às horas extraordinárias. 
In RTP 1 - Telejornal| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

Terminou o plenário dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas ainda estão reunidos e o Governo confirma que está marcada uma reunião para terça-feira, entre o Sindicato de 
Motoristas de Matérias Perigosas e a associação patronal. 
In RTP 3 - 3 às...| 18/08/2019  
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Conferência de imprensa do ministro do Ambiente 

Direto de Lisboa, da conferência de imprensa que o ministro do Ambiente faz a esta hora por causa da crise energética. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 18/08/2019  

 
7º dia de greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

Balanço da situação em direto de Aveiras de Cima. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 18/08/2019  

 
Nova ronda de negociações entre motoristas matérias perigosas e o Governo 

Foi marcada para terça-feira uma nova ronda de negociações entre motoristas matérias perigosas e o Governo. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ao 7.º dia de greve há sinais de abertura ao diálogo 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra este domingo no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. Sinais de abertura ao diálogo no dia 7 da greve 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra este domingo no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores que decorrerá esta tarde e deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
ANTRAM saúda decisão do sindicato em desconvocar a greve 

Em declarações à RTP, André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, saudou a decisão do Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas em desconvocar a greve. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM à espera do fim da greve no plenário 

A ANTRAM espera que no plenário deste domingo à tarde os motoristas acabem com a greve para se poder negociar. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
ANTRAM e SNMMP podem retomar negociações 

A ANTRAM e o sindicato de motoristas de matérias perigosas podem retomar as negociações este domingo. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Direto Greve de motoristas de matérias perigosas. A situação ao minuto 

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas conhece este domingo o sétimo dia. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Motoristas. Greve foi desconvocada após plenário 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu desconvocar a greve dos motoristas para reiniciar as 
negociações com a ANTRAM. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Cresce a expectativa em torno do plenário dos motoristas 

O ministro do Ambiente afirma que o Governo que está pronto a reunir-se já na segunda-feira com a ANTRAM e os representantes 
dos motoristas de matérias perigosas, caso o sindicato desconvoque a greve no plenário deste domingo. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas decidiram desconvocar a greve 

Com o fim da paralisação, o sindicato vai para a mesa das negociações com a ANTRAM na terça-feira. 
In RTP Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se dia 20 com motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

Motoristas de matérias perigosas vão reunir-se em plenário para discutir fim da greve. 
In Sábado Online| 18/08/2019  

 
Antram disponível para ouvir "reivindicações legítimas" dos motoristas 

Porta-voz dos patrões, André Matias de Almeida, salientou que as empresas "não podem aceitar aumentos" salariais que possam 
representar "despedimentos coletivos em massa" ou o "fecho das empresas". 
In Sábado Online| 18/08/2019  

 
Ministro apela ao "entendimento" em dia de plenário dos motoristas 

Equipas de militares substituíram três baixas para abastecer o aeroporto de Lisboa. 
In Sábado Online| 18/08/2019  
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Todas as atenções voltadas para novo plenário de motoristas em greve 

Plenário decorre em Aveiras de Cima (Lisboa), depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou 
cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado. 
In Sábado Online| 18/08/2019  

 
Costa avalia fim da crise energética na segunda-feira 

Primeiro-ministro vai visitar Entidade Nacional para o Setor Energético, Forças Armadas e instalações do Sistema de Segurança 
Interna durante a manhã desta segunda-feira. 
In Sábado Online| 18/08/2019  

 
Greve de motoristas desconvocada. "É um passo à frente", diz sindicato 

E ao sétimo dia, os motoristas descansaram. 
In Sábado Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponível para ouvir sindicato, mas dentro do suportável para empresas 

A Antram congratulou-se hoje com desconvocação da greve pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas, manifestando-se 
disponível para ouvir as suas "reivindicações legítimas", mas dentro do suportável pelas empresas de transporte. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: António Costa avalia segunda-feira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desconvoca a greve e ameaça com nova paralisação caso Antram se mostre "intransigente" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desconvocou a greve que dura desde segunda-feira, dia 12. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que ´stocks´ de combustíveis se "mantêm estáveis e elevados" 

Os 'stocks' de gasóleo e gasolina "mantêm-se estáveis e elevados" hoje, apesar de ser altura de mudança de quinzena, em que há 
um aumento significativo do consumo, indicou hoje o Ministério do Ambiente e da Transição Energética. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo confirma reunião terça-feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/08/2019  

 
António Costa avalia 2ªfeira de manhã fim da crise energética 

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições 
para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou hoje fonte oficial. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato dos motoristas e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar 
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uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Ministro do Ambiente apela para o fim da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no sétimo dia, com as atenções voltadas para um plenário de 
trabalhadores, que decorrerá esta tarde e que deverá decidir sobre a continuidade da paralisação. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Semanário V Online| 18/08/2019  

 
Opinião de Luís Marques Mendes 

A opinião de Luís Marques Mendes, comentador da SIC. 
In SIC - Jornal da Noite| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato desconvoca paralisação 

A greve dos motoristas de matérias perigosas acaba de ser desconvocada ao fim de 7 dias e depois de um plenário, esta tarde, em 
Aveiras. 
In SIC - Jornal da Noite| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato e ANTRAM aceitaram mediação do Governo 

Pode ser um dia decisivo para o rumo da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas está no Jornal da Meia Noite para falar sobre 
o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, dizendo que na sua opinião desconvocar a greve não possa ser lido com 
declaração de derrota. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato desconvoca paralisação 

Chegou ao fim a greve dos motoristas ao fim 7 dias de protesto do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - Análise 

Vamos para uma análise com o Pedro Cruz nos estúdios em Matosinhos. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato desconvoca paralisação 

Terminou o plenário do Sindicato de motoristas de matérias perigosas em Aveiras de Cima, já terminou essa reunião, mas a 
decisão ainda não foi comunicada aos jornalistas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Análise 

Pedro Cruz em direto dos estúdios do Porto faz uma análise a esta situação da greve dos combustíveis, numa altura em que 
estamos na iminência de saber qual será o rumo deste protesto, se vai ser ou não desconvocada a greve. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato e ANTRAM aceitaram mediação do Governo 
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Os motoristas de matérias perigosas reúnem-se esta tarde em plenário em Aveiras de Cima. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 18/08/2019  

 
Opinião de Ana Gomes 

Comentário de Ana Gomes aos temas:- Desconvocada a greve dos motoristas; - Falta de meios em serviços do Estado;- 
Manifestações em Hong Kong;- Donald Trump em dificuldades?;- Navio Open Arms. 
In SIC Notícias - Jornal de Domingo| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas - ANTRAM 

André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, está no Jornal de Domingo para dizer que a Antram aceitou a proposta do 
sindicato lançada que era da mediação e o processo de mediação é um processo regulado no Código do Trabalho e em que 
pressupõe a existência de um mediador. 
In SIC Notícias - Jornal de Domingo| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Ministro do Ambiente faz ponto da situação 

A esta hora, o ministro do Ambiente faz um ponto de situação sobre a crise energética. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 18/08/2019  

 
Última hora: Greve desconvocada 

O sindicato espera agora pela reunião com a Antram e com o Governo, que está marcada para terça-feira, e diz que se dessa 
reunião não sair qualquer conclusão, então avançará para aquilo a que chama uma greve cirúrgica, uma greve que abrange 
feriados e fins de semana, nomeadamente. 
In SIC Notícias - Notícias| 18/08/2019  

 
Última hora: Greve desconvocada 

Acabou a greve dos motoristas, o anúncio foi feito há instantes, ao 7º dia de protestos. 
In SIC Notícias - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Trabalhadores reúnem-se em plenário 

Atenções voltadas para Aveiras de Cima, onde está a decorrer o plenário dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Notícias| 18/08/2019  

 
António Costa avalia 2.ª feira de manhã fim da crise energética 

O Conselho de Ministros declarou no dia 9 de agosto a situação de crise energética. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Sindicato ameaça com nova greve caso Antram não queira negociar na 3.ª feira 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvocou este domingo a greve, mas ameaçou com uma nova paralisação, 
caso a Antram não queira negociar na terça-feira, dia em que ambas as partes se vão reunir com o Governo presente. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se terça-feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

A greve dos motoristas de matérias perigosas está hoje no seu sétimo dia. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Antram disponível para negociar com sindicato mas dentro do suportável para empresas 

O porta-voz da associação esteve na SIC Notícias para falar sobre o processo de mediação. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve começou na segunda-feira, 12 de agosto, por tempo indeterminado, para reivindicar junto da Antram o cumprimento do 
acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Sétimo dia de greve com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

A greve começou na segunda-feira, 12 de agosto, por tempo indeterminado, para reivindicar junto da Antram o cumprimento do 
acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O chefe do Governo agradeceu ainda às Forças Armadas, às forças de segurança e aos agentes de proteção civil. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Domingo decisivo para a greve dos motoristas de matérias perigosas 

Trabalhadores reúnem-se hoje em plenário. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  
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Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O sindicato de motoristas de matérias perigosas decidiu este domingo desconvocar a greve, que começou a 12 de agosto, após um 
plenário de trabalhadores, que decorreu durante a tarde, em Aveiras de Cima. 
In SIC Notícias Online| 18/08/2019  

 
Motoristas desconvocam greve - Sintra Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12 de agosto. 
In Sintra Notícias Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Smooth FM Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Ministro do Ambiente apela para fim da greve 

O ministro do Ambiente apelou hoje para o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, no dia em que está marcado um 
plenário desses trabalhadores para decidir se continuam ou terminam o protesto. 
In Smooth FM Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Smooth FM Online| 18/08/2019  

 
Governo anuncia reunião com sindicato e ANTRAM caso motoristas desconvoquem greve 

O Governo anunciou que irá reunir com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM, na próxima terça-feira, dia 
20, caso o plenário de trabalhadores decida desconvocar a greve, segundo declarações de uma fonte governamental à Lusa. 
In Sol Online| 18/08/2019  

 
Matos Fernandes apela ao fim da greve 

Os motoristas irão reunir-se às 16h, em Aveiras de Cima, onde irão decidir se irão ou não continuar em greve. 
In Sol Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Decorre neste momento em Aveiras de Cima, o plenário dos motoristas de matérias perigosas, para decidir as medidas a tomar. 
In TSF - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje à tarde os motoristas de matérias perigosas juntam-se em plenário, para decidir os próximos passos. 
In TSF - Notícias| 18/08/2019  

 
Governo e sindicato já têm reunião confirmada 

O ministro frisou que há uma disponibilidade imediata do Governo para reunir "já amanhã", caso os motoristas resolvam este 
domingo, em plenário, que querem voltar às negociações. 
In TSF Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os camionistas de matérias perigosas reúnem-se esta tarde em plenário para decidir se terminam ou não com a greve. 
In TVI - Jornal da Uma| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Jornal das 8| 18/08/2019  

 
Entrevista a André Matias de Almeida 

Em estúdio comigo está André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, para analisar a desconvocação da greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Motoristas desconvocam greve 

Sara Sousa Pinto acompanhou o plenário nacional e faz agora o filme dos acontecimentos que levaram a esta desconvocação da 
greve. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas 
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Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, a decisão foi comunicada depois de um plenário que se prolongou 
por quase 4 horas, está assim aberto o caminho para as negociações com a Antram. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
7º dia de greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

O plenário dos camionistas matérias perigosas ainda está a decorrer, se a greve dos motoristas for desconvocada, na terça-feira há 
uma reunião no Ministério das Infraestruturas, o anúncio foi feito no inicio desta tarde por parte do Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O plenário dos camionistas de matérias perigosas já está a começar e, se a greve dos motoristas for desconvocada, na próxima 
terça-feira há uma reunião no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O plenário dos camionistas de matérias perigosas já leva mais ou menos uma hora e, se a greve dos motoristas for desconvocada, 
na próxima terça-feira há uma reunião no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O plenário dos camionistas de matérias perigosas já está a começar e, se a greve dos motoristas for desconvocada, na próxima 
terça-feira há uma reunião no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O plenário dos camionistas de matérias perigosas já está a começar e, se a greve dos motoristas for desconvocada, na próxima 
terça-feira há uma reunião no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Se a greve dos motoristas de matérias perigosas for desconvocada no plenário desta tarde, esta terça-feira há uma reunião no 
Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Se a greve dos motoristas de matérias perigosas for desconvocada no plenário desta tarde, esta terça-feira há uma reunião no 
Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Crise energética - Ponto da situação do Governo - Direto 

Conferência de imprensa sobre o ponto de situação da crise energética. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Direto 

Este é o sétimo dia de greve dos motoristas matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Notícias da Imprensa comentadas por Celso Filipe 

Notícias da Imprensa comentadas por Celso Filipe, sub-diretor do "Jornal de Negócios". 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Hoje à tarde os motoristas de matérias perigosas juntam-se em plenário, para decidir os próximos passos. 
In TVI 24 - Notícias| 18/08/2019  

 
ANTRAM não vai participar em nenhuma reunião antes do plenário dos motoristas 

Ao sétimo dia de greve, as atenções viram-se para o plenário do sindicato dos motoristas de matérias periogosas, que pode 
desconvocar a greve. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Governo reúne-se terça-feira com sindicato e ANTRAM se a greve for desconvocada hoje 

O Governo disse este domingo que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas e a associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
ANTRAM diz que não foi convocada para a reunião de terça-feira 
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André Matias de Almeida revelou este domingo na TVI que a ANTRAM ainda não foi convocada para a reunião de terça-feira, mas 
que isso não é o mais importante. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Ao sétimo dia de greve, atenções voltadas para o plenário de trabalhadores 

ANTRAM aceitou integrar processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e o sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas está disponível para negociar. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Ministro diz que utilização das Forças Armadas "tem vindo a diminuir" porque há menos trabalhadores em greve 

O ministro do Ambiente garante que se consolida este domingo a "normalidade" na distribuição dos combustíveis apesar da greve 
do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, acrescentando que a utilização das equipas das forças armadas tem vindo a 
diminuir porque há menos trabalhadores em greve. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: stocks de combustíveis "mantêm-se estáveis e elevados" 

Os stocks de gasóleo e gasolina "mantêm-se estáveis e elevados" este domingo, apesar de ser altura de mudança de quinzena, em 
que há um aumento significativo do consumo, indicou hoje o Ministério do Ambiente e da Transição Energética. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Governo confirma reunião terça-feira no Ministério das Infraestruturas 

O Governo confirmou este domingo, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá 
realizar uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa. 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: greve desconvocada 
In TVI 24 Online| 18/08/2019  

 
Motoristas desconvocam greve 

Reunião com os patrões marcada para dia 20 de agosto. 
In Valor Local Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se 3.ª feira com sindicato e Antram se greve for desconvocada hoje 

O Governo disse hoje que irá realizar-se uma reunião na terça-feira entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a 
associação patronal, caso o plenário da estrutura sindical desconvoque a greve, disse à Lusa fonte governamental. 
In Visão Online| 18/08/2019  

 
Greve entra no sétimo dia com atenções voltadas para plenário de trabalhadores 

O plenário decorre hoje, pelas 16:00, em Aveiras de Cima (Lisboa), depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa 
reunião que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado. 
In Visão Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos 
de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos 
portugueses durante a paralisação. 
In Visão Online| 18/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

A decisão anunciada pelo presidente do SNMMP, Francisco São Bento, foi tomada durante um plenário de trabalhadores do 
sindicato, que decorreu esta tarde em Aveiras de Cima e que durou cerca de três horas. 
In Visão Online| 18/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve que se 
iniciou na segunda-feira, dia 12. 
In Visão Online| 18/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois 
de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In 0 aos 100 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  
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Rio acusa Governo de ter montado um "circo mediático" e de não "ser equidistante" 

O presidente do PSD acusou esta sexta feira o Governo de ter "montado um circo mediático" em torno da greve dos motoristas e 
apelou ao Executivo para que seja um "árbitro a sério" nas negociações. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  

 
Dados demonstram "crescente normalidade da situação" 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos na greve dos motoristas já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Açores 9 Online| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Costa deseja que reuniões para acabar com greve sejam coroadas de sucesso 

O primeiro-ministro, António Costa, desejou esta sexta feira que as reuniões para terminar com a greve dos motoristas sejam 
"coroadas de sucesso" para que o problema seja ultrapassado antes do fim de semana, sublinhando que "o país não parou". 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Rio acusa Governo de ter montado um "circo mediático" e de não "ser equidistante" 

O presidente do PSD acusou esta sexta feira o Governo de ter "montado um circo mediático" em torno da greve dos motoristas e 
apelou ao Executivo para que seja um "árbitro a sério" nas negociações. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Rio diz que não é o momento adequado para se discutir a lei da greve 

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta sexta feira que o momento atual "não é de forma algum" o adequado para se 
discutir uma alteração à lei da greve porque o país está num clima pré-eleitoral. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu este sábado recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se, diz Governo 

O ministro das Infraestruturas disse esta sexta feira que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de 
matérias perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Proposta do sindicato é incomportável e discriminatória, diz Antram 

A Antram considerou este sábado que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
apresentou ao Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  

 
Dados demonstram "crescente normalidade da situação", diz Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Açoriano Oriental Online| 17/08/2019  
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Depois de 10 horas de reunião, não há acordo. Greve mantêm-se 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas irão decidir amanhã em plenário, os próximos passos. 
In Antena 1 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas continua 

Mantém-se a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quase 400 postos de abastecimento estão nesta altura sem qualquer tipo de combustível. 
In Antena 1 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Dez horas de reunião e tudo parece na mesma. 
In Antena 1 - Notícias| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Antena Livre Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Antena Livre Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 hora 

A falta de acordo foi comunicada pelo porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e 
posteriormente confirmada pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e pelo 
ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. 
In Antena Minho Online| 17/08/2019  

 
Greve suspensa para negociar 
In Bola (A)| 17/08/2019  

 
Sindicato mantém greve após 10 horas de reunião 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai manter-se. 
In Bola Online (A)| 17/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas mantêm greve após reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas mantêm-se em greve, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo, numa reunião 
que durou cerca de 10 horas. 
In Campeão das Províncias Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

"Registamos com agrado o facto de a Antram [Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias] querer iniciar este 
processo de mediação, mas não é suficiente esta vontade, é preciso demonstrar que há realmente vontade e que não é apenas 
uma farsa, aceitando a base de entendimento que negociámos ontem com o Governo", disse à Lusa Pedro Pardal Henriques. 
In Cidade FM Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Cidade FM Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve das matérias perigosas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Cidade FM Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje 

Hoje verificou-se, "uma média, de 85% das cargas" planeadas, o que representa um crescimento em relação a sexta-feira, afirmou 
João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa realizada na delegação da Agência Portuguesa do Ambiente no Porto. 
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In Cidade FM Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação vai continuar 

Mantém-se o braço de ferro entre trabalhadores e patrões, no que diz respeito à greve dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação já dura há quase uma semana 

Faz segunda-feira, uma semana desde que começou a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Vamos agora perceber como é que estão os motoristas no piquete de greve em Leça da Palmeira, Matosinhos, onde está o 
jornalista Paulo Jorge Duarte. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação vai continuar 

É para continuar a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 17/08/2019  

 
Não há acordo entre motoristas e patrões. Greve vai continuar 

Motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado. 
In CM TV Online| 17/08/2019  

 
Cerco a Pardal suspende greve 
In Correio da Manhã| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai continuar. Reunião de 10 horas acaba sem acordo 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois 
de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Situação de alerta, decretada pelo MAI, vigora desde as 23h59 do dia 09 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram rejeitou acordo e greve mantém-se -- Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta negociada 
ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Patrões e sindicato não chegam a acordo e greve dos motoristas continua 

Greve está no sexto dia. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas acusa patrões de inflexibilidade e deixa apelo 

SNMMP afirma que ANTRAM rejeitou a proposta de compromisso articulada com o Governo. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Antram diz que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

Pedro Pardal Henriques anunciou este sábado de madrugada que a greve dos motoristas se vai manter. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
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In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas, 
após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Proposta do sindicato é incomportável e discriminatória -- Antram 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Pardal Henriques fala à saída da reunião com a ANTRAM 

O porta-voz do sindicato nacional dos motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, diz que a ANTRAM não quer 
negociar. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Patrões pedem mediação do Governo e estão dispostos a negociar com motoristas 

Associação patronal diz a sindicato que está disposta a "sentar à mesa para negociar" já este sábado e entende que estão criadas 
as condições para que ambos se juntem. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Serviços mínimos da greve dos motoristas já foram ultrapassados este sábado 

Segundo João Pedro Matos Fernandes, houve uma "melhoria muito expressiva" verificada no cumprimento da requisição civil. 
In Correio da Manhã Online| 17/08/2019  

 
Bombas de gasolina com ambiente “normal” cinco dias depois do início da crise energética 

Um ambiente de normalidade era o que se vivia ontem em alguns dos postos de combustíveis visitados pelo Correio do Minho . 
In Correio do Minho| 17/08/2019  

 
Bombas de gasolina com ambiente "normal" cinco dias depois do início da crise energética 

Racionamento dos abastecimentos (15 litros nos postos da rede de emergência e de 25 litros nos restantes) tem sido suficiente 
para fazer face à procura. 
In Correio do Minho Online| 17/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas vão continuar com greve 
In Correio dos Açores| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Destak Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Destak Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se -- Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta negociada 
ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Destak Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Destak Online| 17/08/2019  

 
Proposta do sindicato é incomportável e discriminatória -- Antram 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Destak Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se - Governo 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas, 
após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
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In Destak Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

"Trabalhámos em conjunto com o senhor ministro uma proposta que seria razoável para desbloquear a situação. 
In Diário As Beiras Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou hoje à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In Diário As Beiras Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Diário As Beiras Online| 17/08/2019  

 
Governo reduz para 16 os postos REPA a nível nacional 

O número de postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) exclusiva passou de 52 para 26, anunciou ontem 
o ministro do Ambiente. 
In Diário de Aveiro| 17/08/2019  

 
Governo reduz para 16 os postos REPA a nível nacional 

O número de postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) exclusiva passou de 52 para 26, anunciou ontem 
o ministro do Ambiente. 
In Diário de Coimbra| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas fraturou todos os partidos menos o PS 
In Diário de Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas afinal mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou hoje à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 17/08/2019  

 
Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 17/08/2019  

 
Rio ataca Costa: "Não interrompeu as férias quando morreram 60 pessoas" 

O presidente do PSD defendeu este sábado que o governo deve ter "habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos 
motoristas. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
"Ainda há tempo". Sindicato desafia patrões a aceitarem acordo com governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas volta a desafiar os patrões a aceitarem o compromisso que fecharam com o 
governo. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  
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Grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

No piquete de greve, em Aveiras de Cima, dezenas de motoristas dividem-se entre o cumprimento dos serviços mínimos para que 
são requisitados e a luta. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Dez horas de reunião terminam sem acordo. Sindicato mantém greve 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas anuncia que mantém a greve após longa reunião com o ministro das 
Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Antram pede a mediação do Governo. "Vamos para a mesa das negociações" 

"A Antram pediu ao Governo a mediação, vamos para a mesa das negociações", afirmou este sábado André Matias de Almeida, 
porta-voz da associação que representa os patrões. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Premium Estilhaços da greve só não atingiram o PS e o governo 

A resposta governamental à greve dos motoristas foi planeada com semanas de antecedência e todos os movimentos foram 
sendo postos em prática como se de um jogo de xadrez se tratasse, até ao xeque-mate ao Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Sindicato vê com bons olhos nova mediação se não for "uma farsa" 

A Antram anunciou este sábado estar disponível para integrar um processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Governo: stocks mostram "crescente normalidade da situação" 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Serviços mínimos já foram ultrapassados e a requisição está a ser cumprida 

Ao sexto dia de greve, não há nenhum caso de incumprimento da requisição civil face aos 12 registados na sexta-feira. 
In Diário de Notícias Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM quer mediação do Governo para negociações com o SNMMP 

A ANTRAM estava anteriormente contra qualquer mediação por parte do Governo no assunto das negociações entre os patrões e 
o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, até ontem depois de uma reunião que a SNMMP teve com o ministro 
das Infraestruturas que durou 10 horas e que não saiu qualquer acordo, a ANTRAM negava-se a negociar sob mediação do 
Governo. 
In Diário do Distrito Online| 17/08/2019  

 
O Pardal e os Falcões - A Greve e os Jogos Eleitorais 

Esta semana um artigo de opinião de Samuel Marques, sobre a greve dos motoristas e o posicionamento do Governo. 
In Diário do Distrito Online| 17/08/2019  

 
SNMMP vai manter a greve por ´tempo indeterminado´ 

Após uma reunião de 10 horas entre o SNMMP, o Governo e apresentadas as propostas à ANTRAM, não houve acordo entre 
motoristas e patrões. 
In Diário do Distrito Online| 17/08/2019  

 
António Costa quer que reuniões acabem com greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou o desejo que as reuniões para terminar com a greve dos motoristas sejam 
«coroadas de sucesso» para que o problema seja ultrapassado antes do fim de semana, sublinhando o facto de o País não ter 
parado. 
In Diário do Minho| 17/08/2019  

 
Cartoon 
In Diário do Minho| 17/08/2019  

 
Greve. Gasolineiras prioritárias a perder quase 100% da receita 
In Dinheiro Vivo| 17/08/2019  

 
Gasolineiras prioritárias com quebras de receitas entre 90% e 100% 

Sozinhos na luta, os motoristas baixaram a guarda e aceitaram o "convite" do governo para negociar. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  
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50 euros dividem patrões e motoristas 

Sindicato deixou cair a reivindicação de aumentos salariais mas exige um subsídio operacional mais elevado. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento na mesa 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se. Falhou acordo 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
Sindicato faz "último apelo" à ANTRAM para um compromisso 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou novamente aos 
patrões que aceitem as propostas articuladas com o Governo. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM vai propor hoje mediação do Governo 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias disponibilizou-se para integrar um processo de 
mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
Sindicato: "Queremos bases bem definidas para iniciar negociação" 

Para Pardal Henriques "a ANTRAM está com as costas quentes" porque "os serviços são garantidos patrocinados pelo Estado". 
In Dinheiro Vivo Online| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Reunião prolongou-se por 10 horas e representantes dos motoristas de matérias perigosas recusaram os termos propostos pela 
Antram à Fectrans e ao SIMM. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Antram disponível para aceitar mediação do Governo 

Patrões insistem com os motoristas que suspendam a greve e garantem que pedirão ao Governo um processo de mediação. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta 

No comunicado, o SNMMP indica que a Antram recusou "ceder um milímetro face à sua proposta", depois de 10 horas de reunião 
na sexta-feira. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Militares estão a transportar menos combustíveis 

Militares continuam a fazer o transporte de combustíveis para garantir abastecimento, mas na sexta-feira conduziram apenas 
quatro camiões contra os 43 de quinta-feira. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Governo fala de "crescente normalidade da situação" 

A rede de emergência apresentava ao final da tarde de sábado "os 'stocks' mais elevados desde o início da greve. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser elefante na sala que parte tudo" 

O presidente do PSD considera que o Governo devia deixar de se portar "como um elefante na sala" para ser "como no futebol, 
aqueles árbitros que nem se dá por eles". 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Motoristas querem mais. Ministro "diz que greve já é demais" 

Greve de motoristas mantém-se depois de reunião de 10 horas nas Infraestruturas. 
In ECO - Economia Online| 17/08/2019  

 
Nao se fazem cóboiadas sobre greves caros ministros do Ambiente e do Trabalho, deixem Pedro Nuno dos Santos trabalhar, e 
avance-se para a Arbitragem! 

Falhou mais uma sessão de negociações, desta feita de 10h, com os motoristas de matérias perigosas, levando a greve para o 
sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado. 
In Estrategizando Online| 17/08/2019  
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Costa pronto a alargar serviços mínimos - Entrevista a António Costa 

O desbloqueio para o impasse começou a ser desenhado logo na noite de quarta-feira, quando Governo, ANTRAM e Fectrans (que 
não avançou para a greve e é afeta à CGTP) apresentaram um memorando de entendimento. 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Altos e baixos 

Não há muitas notícias positivas associadas à greve dos camionistas, mas esta é uma delas. 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Manobras de soberania e autoridade 

O conhecidíssimo (será?) “1984”, de George Orwell (1903-1950, escreveu o livro em 1949) merece sempre releituras. 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Pela liberdade e pelo direito à greve 

No preâmbulo da Constituição da República Portuguesa é exaltado que no dia 25 de Abril de 1974 a resistência do povo português 
representou uma viragem histórica na sociedade portuguesa. 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Editorial - Uma greve em que todos perdem 

Ao fim de cinco dias de greve, chegou esta sexta-feira pelo almoço a notícia pela qual todos aguardavam. 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Os motoristas têm razão nesta greve? 
In Expresso| 17/08/2019  

 
Altos e baixos 

A economia portuguesa vai-se aguentando perante uma conjuntura internacional cada vez mais incerta e em que a Alemanha o 
chamado motor da Europa dá sinais de exaustão. 
In Expresso - Economia| 17/08/2019  

 
Estado da Noção 

Se a refinação e distribuição de combustível é estratégica para o país, por que razão se privatizou a Galp? A resposta é que se 
renacionalize a Galp e a distribuiçãoTudo o que perdemos com a privatização da Galplugar. 
In Expresso - Economia| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Ministério da Administração Interna refere que o transporte se destinou às regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve 
e que estiveram envolvidos 154 elementos das forças de segurança. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se 

"Trabalhámos em conjunto com o senhor ministro uma proposta que seria razoável para desbloquear a situação.” 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

Após uma reunião de 10 horas no ministério das Infraestruturas não foi alcançado um acordo para pôr fim à greve. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: ANTRAM diz que estão criadas as condições para se sentar à mesa com o sindicato 

Após uma reunião de 10 horas no ministério das Infraestruturas não foi alcançado um acordo para pôr fim à greve. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: proposta do sindicato é incomportável e discriminatória, diz a Antram 

André Matias de Almeida, porta-voz das empresas de transportes, disse que a Antram espera agora que no plenário que o SNMMP 
vai realizar no domingo "haja uma sensibilização dos associados [do sindicato] e que possam compreender que as empresas estão 
no seu limite". 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Direito à resistência. Dos estivadores à aviação, sindicalistas desalinhados criticam Governo 

Dirigentes de sindicatos desalinhados defendem a greve dos camionistas e acusam o Governo de restringir na liberdade dos 
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trabalhadores. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Motorista que transportou Marcelo avisou para "revolução civil" 

Motorista que, em janeiro, transportou Marcelo escreveu um e-mail a ameaçar com uma greve que provocaria uma "revolução 
civil". 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: todos à espera do fim. Sindicato diz que plenário de domingo é soberano 

Após uma reunião de 10 horas no ministério das Infraestruturas não foi alcançado um acordo para pôr fim à greve, mas ANTRAM 
diz que há condições para negociar. 
In Expresso Online| 17/08/2019  

 
Afinal greve continua, não há acordo entre ANTRAM e sindicato 

Depois do anúncio de fim da greve, por parte do último sindicato ainda em luta, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, 
as negociações tendo o governo como medidador falharam. 
In Funchal Notícias Online| 17/08/2019  

 
Pardal Henriques admite recorrer aos tribunais para "responsabilizar quem violou as leis" 

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas (SNMMP), assumiu este sábado a 
possibilidade de recorrer à justiça para "responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" durante o pré-aviso de greve e já 
durante a greve. 
In i Online| 17/08/2019  

 
"Registamos com agrado o facto de a ANTRAM querer iniciar este processo de mediação, mas não é suficiente esta vontade" 

No sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, o porta-voz do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SMMP), Pedro Pardal Henriques, reagiu ao facto de a ANTRAM se mostrar disponível para integrar um processo de mediação, 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), respeitante à greve. 
In i Online| 17/08/2019  

 
"O Dr. Pardal Henriques não tem condições para continuar a liderar este conflito" 

Líder da UGT diz que é favor da luta à mesa das negociações e admite que os portugueses apreciam exercícios de autoridade, o 
que pode dar votos ao PS. 
In i Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas continua em greve 

Na sequência da reunião realizada entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP), com a duração de 
dez horas e ocorrida no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a greve dos trabalhadores mantém-se. 
In i Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve, depois de ter falhado um acordo mediado pelo 
Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve, depois de ter falhado um acordo mediado pelo 
Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, devido à greve dos 
motoristas de matérias perigosas. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Motoristas admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expectativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

Governo diz ter "forte expectativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" o acordo entre patrões e o sindicato de 
motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Impala Online| 17/08/2019  
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Antram rejeitou acordo e greve mantém-se - Sindicato 

17 Ago 2019 | 3:16O porta-voz do SNMMP disse que a Antram rejeitou uma proposta negociada ao longo de 10 horas com o 
ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse que persiste o desacordo entre a Antram e o SNMMP, após ter estado reunido durante cerca 
de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou que a proposta que o SNMMP apresentou ao Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória 
para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação junto da 
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Dados demonstram "crescente normalidade da situação" - Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" - Rui Rio 

O Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter "habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve 
dos motoristas, disse o presidente do PSD, Rui Rio. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos na greve dos motoristas já foram ultrapassados hoje 

Os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já foram ultrapassados hoje e não se registou 
incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas está a prejudicar a Economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Impala Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

https://www.impala.pt/noticias/politica/antram-rejeitou-acordo-e-greve-mantem-se-sindicato/
https://www.impala.pt/noticias/economia/motoristas-sindicato-admite-recorrer-a-justica-para-responsabilizar-aqueles-que-violaram-leis/
https://www.impala.pt/noticias/economia/governo-diz-que-sindicato-e-antram-rejeitaram-propostas-e-greve-mantem-se/
https://www.impala.pt/noticias/politica/antram-considera-que-proposta-do-sindicato-e-incomportavel-e-discriminatoria/
https://www.impala.pt/noticias/politica/motoristas-antram-processo-mediacao/
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/motoristas-dados-demonstram-crescente-normalidade-da-situacao-governo/
https://www.impala.pt/noticias/politica/manutencao-da-greve-dos-motoristas-tem-efeito-negativo-na-economia/
https://www.impala.pt/noticias/politica/governo-deve-deixar-de-ser-o-elefante-na-sala-que-parte-tudo-rui-rio/
https://www.impala.pt/noticias/economia/governo-diz-que-servicos-minimos-na-greve-dos-motoristas-ja-foram-ultrapassados-hoje/
https://www.impala.pt/noticias/politica/greve-motoristas-economia/
https://www.informamais.pt/greve-dos-motoristas-mantem-se-apos-falhar-acordo-em-reuniao-de-10-horas/
https://www.informamais.pt/gnr-e-psp-asseguraram-131-transportes-de-combustivel-desde-segunda-feira/
https://www.informamais.pt/sindicato-aceita-nova-mediacao-mas-base-de-entendimento-tem-de-ser-aceite/


 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se -- Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expectativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expectativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" 
o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Dados demonstram "crescente normalidade da situação" 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos na greve dos motoristas já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Informa+ Online| 17/08/2019  

 
Depois de 10 horas de reunião, não há acordo. Greve mantêm-se 
In iPressGlobal Online| 17/08/2019  

 
Combustíveis. Greve dos motoristas com menos um sindicato 
In JM| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In JM Online| 17/08/2019  

 
Maratona negocial tenta pôr fim à greve 
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In Jornal de Notícias| 17/08/2019  

 
"ocostasabe 
In Jornal de Notícias| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas impõe uma condição 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse, este sábado, ver com agrado a disponibilidade da associação 
das empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Rio aconselha Governo a "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" 

O presidente do PSD, Rui Rio, aconselha o Governo a "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter "habilidade e 
inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
"Parece que é vontade da Antram que a greve continue", acusa sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter, reiterando abertura para o 
diálogo. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve de motoristas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse, sábado, que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se, este sábado, para integrar um processo de 
mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Patrões dizem que aumento sugerido pelo sindicato "é incomportável" 

A Antram considera que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
A greve em curso e o futuro 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
O filme da maratona de negociação que não pôs travões na greve 

A greve dos motoristas, suportada agora apenas pelos associados do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP), entrou, este sábado, no sexto dia, com patrões e trabalhadores a manter o desacordo, após uma maratona negocial 
entre sindicalistas e Governo. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
#ocostasabe 

O Costa sabe, o Costa garante, o Costa decide. 
In Jornal de Notícias Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo marca conferência de imprensa para as 12h30 "para fazer ponto da situação" 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, vai comparecer numa conferência de imprensa 
"para fazer o ponto da situação sobre a crise energética". 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou o Governo, este sábado. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse este sábado ver com agrado a disponibilidade da associação 
das empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 
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O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou este sábado à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Porta-voz da Antram: "Aceitaremos negociar e vamos dar esse passo" 

André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, disse que a contra-proposta apresentada pelo SNMMP nas negociações que 
decorreram entre sexta-feira e este sábado representa o "maior aumento da história desde o 25 de abril". 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expectativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou este sábado ter a "forte expectativa" de que "venha a ser celebrado 
rapidamente" o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Dez horas de negociações não foram suficientes. Motoristas e patrões falham acordo e greve mantém-se 

"Trabalhámos em conjunto com o senhor ministro uma proposta que seria razoável para desbloquear a situação. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Motoristas em Aveiras admitem cansaço 

Na manhã de sábado, a greve regista em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, uma das menores 
concentrações de motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Greve dos combustíveis: António Costa reitera que "o país não vai parar" 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra no sexto dia de protesto. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Avança a mediação do Governo com novos protagonistas 

A ANTRAM resguardou o porta-voz André Almeida na segunda linha, enquanto o SNMMP fez o mesmo com Pedro Pardal 
Henriques, pediu a mediação do Governo e recrutou o sindicalista Bruno Fialho como negociador. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" - Rui Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu este sábado que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 17/08/2019  

 
COMBUSTÍVEIS:Motoristas: Greve das matérias perigosas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse este sábado de madrugada que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Jornal O Vilaverdense Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se - Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se - Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
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In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Lusa Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

No sul do paísEntre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no 
âmbito da situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de dez horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois 
de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou este sábado que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
apresentou ao Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Dados demonstram "crescente normalidade da situação", diz o Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Minho Online (O)| 17/08/2019  

 
Greve arranca com acusações de suborno 

Pardal Henriques, o porta-voz do movimento dos motoristas de matérias perigosas, acusou a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras 
de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
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In Motor 24 Online| 17/08/2019  

 
Não há acordo. Greve continua 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Mundo Português Online| 17/08/2019  

 
Ao fim de 10 horas de negociações,... a greve dos motoristas prossegue 

A associação patronal apresentou ao sindicato dos motoristas das matérias perigosas a mesma proposta que acordou com a 
Fectrans [Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações] e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias" . 
In Negócios Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

A Antram apela ao sindicato que deixe cair a greve e volte à mesa das negociações e o sindicato devolve o desafio pedindo à 
Antram que aceite a proposta que foi articulada com o governo na última madrugada. 
In Negócios Online| 17/08/2019  

 
Antram apela ao fim da greve e à mediação do Governo 

A associação dos patrões dos transportes rodoviários diz que está disposta a dar um passo no sentido da retomada das 
negociações. 
In Negócios Online| 17/08/2019  

 
Rio: Governo tem de "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo 

Para o líder da oposição, o governo tem-se portado com um elefante na sala. 
In Negócios Online| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Durante a última semana, GNR e PSP conduziram 131 camiões de combustível 

A operação envolveu 154 elementos das forças de segurança. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
DGERT registou apenas um pedido de mediação no 1º trimestre 

A Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) registou no primeiro trimestre do ano apenas um pedido de 
mediação, mecanismo que tem sido requerido no conflito laboral entre sindicatos dos motoristas e Antram. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou hoje à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Proposta do sindicato é "incomportável" e "discriminatória", acusa Antram 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar quem violou lei 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  
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"A Antram rejeitou a proposta e a greve mantém-se", anunciou sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se, diz Governo 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM propõe mediação do Governo para negociar "já hoje" com sindicato 

O representante da ANTRAM apelou ao sindicato um regresso às negociações, com a mediação do Governo, após maratona 
negocial sem sucesso. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Rio e Catarina Martins "preocupados com interesses meramente eleitorais" 

O PS rejeitou hoje as críticas dos líderes de PSD e BE sobre a atuação do Governo na greve dos motoristas, acusando Rui Rio e 
Catarina Martins de "profunda demagogia e irresponsabilidade", e de terem apenas preocupações eleitorais. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Dados demonstram "crescente normalidade da situação", garante Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
"Serviços mínimos foram ultrapassados e requisição está a ser cumprida" 

O ministro do Ambiente fez um ponto de situação sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Sindicato quer "responsabilizar todos os que violaram as leis" 

Esta sexta-feira o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) suspendeu a greve. 
In Notícias ao Minuto Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Notícias de Coimbra Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevista admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Notícias de Coimbra Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Notícias de Coimbra Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que motoristas e patrões rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Notícias de Coimbra Online| 17/08/2019  

 
O "tímido" líder do sindicato dos motoristas, que já foi cantor e está a sair da sombra de Pardal Henriques 

Quem aparece mais é Pardal Henriques, primo da sua companheira, mas Francisco São Bento é que dirige o sindicato. 
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In Observador Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo", diz Rui Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter "habilidade e 
inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Observador Online| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Plataforma Online| 17/08/2019  

 
"Ainda há tempo". Sindicato desafia patrões a aceitarem acordo com governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas volta a desafiar os patrões a aceitarem o compromisso que fecharam com o 
governo. 
In Plataforma Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois 
de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expetativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expetativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" 
o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve dos motoristas mantém-se 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta negociada 
ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Rui Rio acusa Governo de ter montado um "circo mediático" em torno da greve dos motoristas 

O presidente do PSD acusou esta sexta-feira o Governo de ter "montado um circo mediático" em torno da greve dos motoristas e 
apelou ao Executivo para que seja um "árbitro a sério" nas negociações. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu este sábado recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Proposta do sindicato dos motoristas é incomportável e discriminatória - Antram 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas, 
após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Manutenção da greve tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  
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Motoristas: Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" - Rui Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas reafirma que só suspende greve se houver negociação 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, disse esta sexta-feira 
que, se houver negociação com a Antram, a greve que começou na segunda-feira por tempo indeterminado "será suspensa". 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje - Governo 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Porto Canal Online| 17/08/2019  

 
Lorry drivers´ union ´ready to suspend strike´ for talks 

Portugal's National Union of Dangerous Goods Drivers (SNMMP), on Friday afternoon,announced that it was ready to temporarily 
suspend its strike from the start of a meeting "to be convened by the government" by Sunday, when its members are next due to 
meet. 
In Portugal News Online (The)| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve das matérias perigosas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse este sábado de madrugada que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Press Minho Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se - Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expectativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expectativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" 
o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  
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Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Dados demonstram "crescente normalidade da situação" - Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos na greve dos motoristas já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In PT Jornal Online| 17/08/2019  

 
Governo em maratona para acabar de vez com a greve 

Desde que a greve arrancou, às 00h00 de segunda-feira, SIMM e SNMMP não estiveram lado a lado, mas cada um a travar a sua 
luta e a usar as suas armas. 
In Público| 17/08/2019  

 
Editorial - A hora de se falar no pós-greve dos motoristas 
In Público| 17/08/2019  

 
Diário 
In Público| 17/08/2019  

 
Uma maratona de dez horas que não acabou com a greve 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas não aceita ficar pela mesma proposta que já foi acordada com os outros dois 
sindicatos de motoristas e segue para o plenário de domingo para discutir os próximos passos com os seus trabalhadores. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas mantém base negociada com Governo 

Os patrões abriram a porta à mediação, poucas horas depois de te uma maratona de negociações que terminou sem desfecho 
positivo. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: PS acusa PSD e BE de demagogia e de preocupações eleitorais 

Ana Catarina Mendes refuta críticas à esquerda e à direita e diz que o Governo é porta-voz do interesse nacional e não da patronal 
dos transportes. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Rio pede ao Governo para deixar de ser o "elefante na sala" na greve dos motoristas 

Líder do PSD diz que executivo tem de ser como "aqueles árbitros que nem se dá por eles" na mediação entre as partes envolvidas 
na crise dos combustíveis. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Sindicato diz que deixou cair exigência de aumentos salariais 

O sindicato de motoristas de mercadorias perigosas diz que abandonou a exigência de aumentos do salário base até aos 900 euros 
em Janeiro de 2020, nem em 2022. 
In Público Online| 17/08/2019  
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Costa sobre greve dos motoristas: "No limite pode não haver distinção entre serviços mínimos e serviço normal" 

O primeiro-ministro diz que o parecer da PGR demonstra que o Governo tem tido uma "atitude equilibrada" - e não musculada. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
A hora de se falar nos pós-greve dos motoristas 

O sindicato e Pardal Henriques devem aprender que a sua arrogância são inaceitáveis em democracia. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Governo em maratona para desconvocar a greve 

Desde que a greve arrancou, às 00h00 de segunda-feira, SIMM e SNMMP não estiveram lado a lado, mas cada um a travar a sua 
luta e a usar as suas armas. 
In Público Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

"Registamos com agrado o facto de a Antram [Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias] querer iniciar este 
processo de mediação, mas não é suficiente esta vontade, é preciso demonstrar que há realmente vontade e que não é apenas 
uma farsa, aceitando a base de entendimento que negociámos ontem com o Governo", disse à Lusa Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Comercial Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Rádio Comercial Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve das matérias perigosas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Rádio Comercial Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje 

Hoje verificou-se, "uma média, de 85% das cargas" planeadas, o que representa um crescimento em relação a sexta-feira, afirmou 
João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa realizada na delegação da Agência Portuguesa do Ambiente no Porto. 
In Rádio Comercial Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Mantém-se a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Observador - Notícias| 17/08/2019  

 
MOTORISTAS: GREVISTAS EM AVEIRAS ADMITEM CANSAÇO E DESILUSÃO PELA FALTA DE ACORDO 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Rádio Regional Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Record Online| 17/08/2019  

 
Antram pede mediação do Governo para negociar com sindicato dos motoristas 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
revelou que a associação patronal vai pedir a mediação ao Governo nas negociações com os motoristas e que o sindicato está 
disposto a "sentar à mesa para negociar já hoje". 
In Record Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, na sequência do apelo da ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de 
matérias perigosas já foram ultrapassados este sábado, e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil. 
In Renascença - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Ao longo dos primeiros 5 dias de greve, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 camiões. 
In Renascença - Notícias| 17/08/2019  
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Greve dos motoristas de matérias perigosas continua 

A greve dos motoristas de matérias perigosas continua depois de, mais uma vez, o sindicato e a ANTRAM não terem chegado a 
acordo. 
In Renascença - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após reunião de 10 horas 

Este sábado cumpre-se o sexto dia de paralisação. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas. GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível 

Na sexta-feira, as forças de segurança conduziram quatro camiões de transporte de matérias perigosas, contra 43 na quinta-feira. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

SNMMP refere que Antram deve ser chamada "à razão" pelo executivo e acusa a associação patronal de não ter cedido "um 
milímetro face à sua proposta". 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
"Queremos chegar a um consenso". Sindicato apela à Antram para aceitar proposta 

Pardal Henriques diz que SNMMP está disposto a estar "daqui a cinco minutos" reunido com associação patronal para discutir 
base de acordo. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. Novo impasse entre Antram e sindicato das matérias perigosas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou na segunda-feira, 12 de agosto, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. Novo impasse entre Antram e sindicato de matérias perigosas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou na segunda-feira, 12 de agosto, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

Associação diz querer "demonstrar de uma forma ainda mais firme o seu inequívoco propósito de chegar a um acordo". 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Sindicato processa Estado? "Iremos pedir à justiça para responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" 

Pardal Henriques, porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, disse estar "a estudar todas as ilegalidades", 
evitando nomear concretamente o Estado ou o Governo, que decretou a requisição civil. 
In Renascença Online| 17/08/2019  

 
Imprensa em análise com Felisbela Lopes 

Imprensa em análise com Felisbela Lopes, professora da Universidade do Minho. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Estamos a chegar quase a uma semana de greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Estamos a chegar quase a uma semana de greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Reunião entre Governo e o Sindicato dos Motoristas 

O Governo lamenta a continuação da greve e apela mais uma vez para que seja desconvocada. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM alega que os valores exigidos são incomportáveis para as empresas e que representaria um risco elevado de 
despedimento coletivo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acusou a ANTRAM de não querer negociar e considera que a 
proposta que apresentaram é razoável. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  
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Reunião entre Governo e o Sindicato dos Motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai manter-se. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM quer voltar à negociação 

A ANTRAM está disposta a voltar à mesa de negociações e propõe mesmo a mediação do Governo no contexto da greve dos 
motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém a greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém a greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Rui Rio acusa Governo de ter criado "circo mediático" 

Rui Rio acusou o Governo de se comportar na greve dos motoristas como um elefante que parte tudo em vez de resolver o 
problema. 
In RTP 1 - Telejornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM quer voltar à negociação 

A ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas podem retomar as negociações este domingo. 
In RTP 1 - Telejornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas tem plenário marcado para amanhã. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
6º dia de greve - direto de Leça da Palmeira 

Balanço do sexto dia de greve em direto do Leça da Palmeira. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas 

Atualização relativamente à greve dos motoristas matérias perigosas, que segue já no sexto dia. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Hoje é o 6º dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Hoje é o 6º dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Hoje é o 6º dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Hoje é o 6º dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Ao 6º dia de paralisação, as operações em Aveiras e Leça da Palmeira decorrem com normalidade. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O jornalista José Manuel Fernandes e Celso Filipe são convidadas deste "360" para uma análise ao ponto de situação da greve dos 
motoristas. 
In RTP 3 - 360| 17/08/2019  

 
Piquete de Leça da Palmeira saúda abertura da ANTRAM para negociar 

Os motoristas em greve acolhem "tudo o que seja para ajudar a melhorar este problema". 
In RTP Online| 17/08/2019  
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Piquete de Leça da Palmeira espera abertura da ANTRAM 

Os motoristas em greve acolhem "tudo o que seja para ajudar a melhorar este problema". 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Presidente do sindicato diz que nova reunião pode acontecer ainda hoje 

Francisco São Bento, presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, reforça que a força sindical estava pronta para 
suspender a greve caso a ANTRAM tivesse marcado presença na reunião de sexta-feira. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas em greve por ausência de acordo 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai continuar. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Reunião termina sem acordo e motoristas mantêm greve 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai continuar. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Pardal Henriques acusa ANTRAM de não querer negociar 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas acusou a ANTRAM de não querer negociar e considera 
que a proposta apresentada pela estrutura representativa dos trabalhadores é razoável. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Bloco volta a acusar Governo de agir como porta-voz da ANTRAM 

A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a acusar o Governo de se comportar como um porta-voz da ANTRAM. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM alega que proposta sindical pode ditar despedimentos 

A ANTRAM alega que os valores exigidos pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas são incomportáveis para as 
empresas e que representariam um risco elevado de despedimento coletivo. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM alega que proposta sindical comporta risco de despedimentos 

A ANTRAM alega que os valores exigidos pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas são incomportáveis para as 
empresas e que representariam um risco elevado de despedimento coletivo. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM e sindicato podem retomar negociações este domingo 

A ANTRAM e o sindicato de motoristas de matérias perigosas podem retomar as negociações este domingo. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM e sindicato podem retomar negociações este domingo 

A ANTRAM e o sindicato de motoristas de matérias perigosas podem retomar as negociações este domingo. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
"Levantem a greve". ANTRAM diz-se disposta a integrar mediação 

Em declarações à RTP, o advogado e porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, recusou que as negociações da última noite 
tenham sido "falhadas". 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Direto Greve de motoristas de matérias perigosas. A situação ao minuto 

Terminou sem fumo branco, na madrugada deste sábado, a reunião entre os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Piquete de Aveiras de Cima desmobilizou 

O local onde os motoristas têm estado dia e noite desde a manhã de segunda-feira, primeiro dia da greve, ficou vazio. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Sindicato continua "na expectativa" de nova reunião 

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, aponta para a importância do plenário de 
domingo, mas continua a dizer que as propostas da ANTRAM "impostas" à FECTRANS e SIMM continuam a não ser suficientes. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Motoristas mantém greve por malogro das negociações 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai continuar. 
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In RTP Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém a greve 

A reunião com o ministro das Infraestruturas terminou na madrugada de sábado sem acordo. 
In RTP Online| 17/08/2019  

 
Greve de motoristas mantém-se após reunião de 10 horas com Governo 

Sindicato considerava suspender temporariamente a greve mas Antram rejeitou proposta e admitiu apenas igualar "a mesma 
proposta que tinha oferecido à Fectrans" e ao SIMM. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível 

Esta sexta-feira, apenas quatro camiões de transporte de matérias perigosas foram conduzidos por elementos de forças de 
segurança. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita novas negociações com patrões 

Representante do SNMMP, Pardal Henriques, refere que patrões têm de aceitar "base de entendimento" negociada esta sexta-
feira com o Governo e teme que disponibilidade seja "apenas uma farsa". 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas de matérias 
perigosas. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Governo tem "forte expetativa" de acordo entre patrões e sindicato 

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, espera que acordo entre Antram e SNMMP "venha a ser celebrado rapidamente para 
que a greve possa acabar". 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
PS acusa Rui Rio e Catarina Martins de "profunda demagogia e irresponsabilidade" 

A secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, diz que Governo tem estado "à altura das suas responsabilidades" 
durante greve dos motoristas. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas admitem recorrer à Justiça para responsabilizar quem violou leis 

"A esperança é sempre a última a morrer e estamos sempre expectantes que se atinja uma solução", defendeu Francisco São 
Bento. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Antram pede mediação do Governo para negociar com sindicato dos motoristas 

Associação patronal diz a sindicato que está disposta a "sentar à mesa para negociar" já este sábado e entende que estão criadas 
as condições para que ambos se juntem. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Turistas cancelaram reservas e saíram mais cedo devido a greve dos motoristas 

Associação de hotelaria e restauração teme greve dos motoristas das matérias perigosas sem fim à vista. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Dados demonstram "crescente normalidade da situação" 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo numa reunião com o Governo que durou cerca de 10 horas. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Rio diz que Governo é o "elefante no meio da sala" 

Presidente do PSD defende que executivo de Costa deve ter "habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos 
motoristas. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Greve de motoristas em estado de "plena normalidade", diz Governo 

Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, indica que motoristas estão a cumprir serviços mínimos e requisição civil. 
In Sábado Online| 17/08/2019  

 
Motoristas e patrões não chegam a acordo. Ao fim de 10 horas de negociação, mantém-se a greve 

Depois de cerca de 10 horas de reunião, persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  
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Greve dos Motoristas: GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas só se base de entendimento negociada ontem for aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato apela à Antram para aceitar proposta articulada com o Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou hoje à Antram para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Governo tem "forte expectativa" de acordo entre patrões e sindicato dos motoristas 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expectativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" 
o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo tem "forte expetativa" de acordo entre patrões e sindicato 

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expetativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" 
o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou proposta negociada com o Governo e Sindicato mantém a greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta negociada 
ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Confederação do Comércio: "O cumprimento dos serviços mínimos é útil, mas não satisfaz plenamente todas as necessidades" 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas pode ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Governo diz que dados demonstram "crescente normalidade da situação" 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo", diz Rui Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Entre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da 
situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Antram rejeitou acordo e greve mantém-se -- Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta 
negociada ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Motoristas grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Ao sexto dia de paralisação, o piquete de greve em Aveiras de Cima não ultrapassa a meia dúzia de motoristas que acusam 
cansaço e a desilusão pela falta de acordo que solucione o conflito com o patronato. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, admitiu hoje recorrer à justiça para 
"responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" na greve. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Antram considera que proposta do sindicato é incomportável e discriminatória 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Dados demonstram "crescente normalidade da situação" - Governo 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Manutenção da greve dos motoristas tem efeito negativo na economia 

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias 
perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos na greve dos motoristas já foram ultrapassados hoje 

O ministro do Ambiente garantiu hoje que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já 
foram ultrapassados hoje e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Maratona negocial acaba sem acordo 

Ontem, o Sindicato esteve reunido com o Governo durante 10 horas seguidas. 
In SIC - Jornal da Noite| 17/08/2019  
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Greve dos motoristas - Patrões aceitam mediação se greve for desconvocada 

O fim da greve dos motoristas é ainda um enigma, mas tudo se encaminha nas próximas horas, para o início de negociações entre 
o sindicato e a ANTRAM. 
In SIC - Jornal da Noite| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Também o ministro do Ambiente fez há pouco um balanço positivo deste 6º dia de greve. 
In SIC - Primeiro Jornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - GNR e PSP conduziram 141 camiões 

Desde o início da greve, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de combustível em 141 camiões. 
In SIC - Primeiro Jornal| 17/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - António Costa recusa alterar lei da greve 

António Costa diz que a situação atual não justifica qualquer alteração à lei da greve e que a única alternativa é respeitá-la. 
In SIC - Primeiro Jornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a André Matias de Almeida 

Falharam mais uma vez, as negociações entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM e a greve vai 
continuar. 
In SIC - Primeiro Jornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Maratona negocial acaba sem acordo 

Falharam mais uma vez, as negociações entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM e a greve vai 
continuar. 
In SIC - Primeiro Jornal| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz estar disponível para um novo processo de mediação com a 
ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato disponível para voltar às negociações 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz estar disponível para um novo processo de mediação com a 
ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

A greve mantém-se. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Sindicato e ANTRAM não chegaram a acordo após mais de 10 horas de reunião com a mediação do Governo. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Piquete de greve reduzido em Leça da Palmeira 

Na refinaria de Leça da Palmeira, a possibilidade deste regresso às negociações que foi admitido por parte da ANTRAM, foi 
recebida com esperança, mas também com alguma precaução. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

A associação, que representa os patrões, pede ao Sindicato de Matérias Perigosas para que aceite voltar às negociações. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM pede mediação do Governo para negociar 

A associação, que representa os patrões, pede ao Sindicato de Matérias Perigosas para que aceite voltar às negociações. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Gustavo Sampaio 

O fim da greve dos motoristas é ainda um enigma, mas tudo se encaminha nas próximas horas, para o início de negociações entre 
o sindicato e a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal de Sábado| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Falharam as negociações entre sindicato e patrões. 
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In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Falharam as negociações entre sindicato e patrões. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Falharam as negociações entre sindicato e patrões. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a Bruno Fialho 

A associação, que representa os patrões, pede ao Sindicato de Matérias Perigosas para que aceite voltar às negociações. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

A greve mantém-se ao 6º dia consecutivo. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRM diz que não pode aumentar mais a proposta 

A ANTRAM diz que não pode aumentar mais a proposta, caso contrário, as empresas correm graves riscos. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato acusa ANTRAM de não querer negociar 

À saída da reunião, Pedro Pardal Henriques acusou a ANTRAM de não querer negociar. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Ministro das Infraestruturas apela ao diálogo 

O Governo diz que vai continuar a acompanhar a situação. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação vai continuar 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM não chegaram a acordo e a greve mantém-se. 
In SIC Notícias - Notícias| 17/08/2019  

 
Sindicato mantém greve após quase 10 horas de reunião 

Depois de uma reunião que durou quase dez horas com elementos do Governo, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP) decidiu manter a greve. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas continua após mais de 10 horas de reunião com o Governo 

Antram não esteve na reunião de sexta-feira. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Dados avançados pelo Ministério da Administração Interna. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
´´Acho que já é demais. Nós precisamos de nos entender através do diálogo´´ 

Ministro das Infraestruturas lembra que no domigo já se cumpre o sétimo dia de greve dos motoristas e que as partes têm que 
desbloquear a negociação. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
´´Não há margem de manobra para ir além daquilo que já foi acordado com os sindicatos´´ 

Porta-voz da Antram explica as razões pelas quais não foi possível chegar a um acordo com o Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Grevistas em Aveiras admitem cansaço e desilusão pela falta de acordo 

Eté ao plenário - agendado para as 16:00 de domingo, em Aveiras de Cima -, tanto a saída dos camiões como os protestos 
parecem a meio gás em Aveiras de Cima. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Rui Rio acredita que PS sai enfraquecido com a greve dos motoristas 

Líder do PSD diz que Governo não foi imparcial com a questão. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  
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Pardal Henriques acusa Antram de não querer negociar 

Sindicato e Antram não chegaram a um acordo após mais de 10 horas de reunião. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para responsabilizar aqueles que violaram leis na greve 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse estar "a estudar todas as ilegalidades". 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Antram não esteve presente na reunião, mas fez chegar a proposta 

Mais de 10 horas de reunião, mediada pelo Governo, não chegaram para que as duas partes se entendessem. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Antram ´´quer impor aquilo que já impôs aos outros sindicatos´´ 

Pardal Henriques diz que a proposta apresentada pela Antram "não faz sentido". 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Antram pede mediação do Governo para negociar com motoristas 

Maratona negocial de ontem acabou sem acordo. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
´´O que falta negociar é uma ínfima parte do que pode ser prejudicado com a continuidade da greve´´ 

Mediador nomeado pelo sindicato diz que ontem foi conseguido um grande passo na reunião com o Governo. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Patrões querem fim da greve mas motoristas têm condições 

O impasse na greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

"Registamos com agrado o facto de a Antram [Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias] querer iniciar este 
processo de mediação, mas não é suficiente esta vontade, é preciso demonstrar que há realmente vontade e que não é apenas 
uma farsa, aceitando a base de entendimento que negociámos ontem com o Governo", disse à Lusa Pedro Pardal Henriques. 
In Smooth FM Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A Associação das Empresas de Transportes de Mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de 
mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Smooth FM Online| 17/08/2019  

 
Greve das matérias perigosas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Smooth FM Online| 17/08/2019  

 
Serviços mínimos já foram ultrapassados hoje 

Hoje verificou-se, "uma média, de 85% das cargas" planeadas, o que representa um crescimento em relação a sexta-feira, afirmou 
João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa realizada na delegação da Agência Portuguesa do Ambiente no Porto. 
In Smooth FM Online| 17/08/2019  

 
Greve - Governo coloca Presidentes da Câmara entre prioritários 

Governo e Antram fintaram grevistas até ao último momento. 
In Sol| 17/08/2019  

 
À esquerda e à direita 
In Sol| 17/08/2019  

 
Hoje escrevo eu 
In Sol| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se. ANTRAM rejeitou proposta negociada ao longo de 10 horas 

Na sequência da reunião realizada entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP), com a duração de 
dez horas e ocorrida no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a greve dos trabalhadores mantém-se. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
Pardal Henriques admite recorrer aos tribunais para ´responsabilizar quem violou as leis´ 

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas (SNMMP), assumiu este sábado a 
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possibilidade de recorrer à justiça para "responsabilizar todos aqueles que violaram as leis" durante o pré-aviso de greve e já 
durante a greve. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
´É preciso demonstrar que há realmente vontade e que não é apenas uma farsa´ afirma Pardal Henriques 

No sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, o porta-voz do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SMMP), Pedro Pardal Henriques, reagiu ao facto de a ANTRAM se mostrar disponível para integrar um processo de mediação, 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), respeitante à greve. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
´Parece-me que o governo consegue milhares de votos´ 

Líder da UGT diz que é favor da luta à mesa das negociações e admite que os portugueses apreciam exercícios de autoridade, o 
que pode dar votos ao PS. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
A luta continua, os grevistas para a rua 

Quando os estivadores paralisaram o país, não deixando nada entrar ou sair pelos portos portugueses, o Governo apareceu com 
paninhos quentes a convencer os patrões a aceitarem as exigências dos grevistas. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
A greve não mais voltará a ser o que era 

Depois desta greve dos motoristas de matérias perigosas, já não será preciso alterar a lei da greve. 
In Sol Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve de motoristas mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse, sábado, que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Sul Informação Online| 17/08/2019  

 
Sem acordo, greve dos motoristas mantém-se 

Dez horas de reunião não foram suficientes. 
In Transportes & Negócios Online| 17/08/2019  

 
Governo reduz para 26 postos prioritários da rede REPA 

O número de postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) exclusiva vai baixar hoje de 52 para 26, anunciou 
o ministro do Ambiente. 
In Tribuna das Ilhas Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas irão decidir amanhã em plenário, os próximos passos. 
In TSF - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de 
matérias perigosas já foram ultrapassados este sábado, e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil. 
In TSF - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas continua 

Ao longo dos primeiros 5 dias de greve dos motoristas de matérias perigosas, a GNR e a PSP asseguraram o transporte de 
combustível em 131 camiões. 
In TSF - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Terminou sem acordo a maratona negocial entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 17/08/2019  

 
GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Esse transporte destinou-se às regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve e, na sexta-feira, ao aeroporto de Lisboa. 
In TSF Online| 17/08/2019  

 
Reunião terminou de madrugada. Governo e sindicato não chegaram a acordo 

Pedro Nuno Santos adiantou que as propostas foram rejeitadas de ambos os lados e considera que a duração da greve "já é 
demais". 
In TSF Online| 17/08/2019  

 
PS acusa PSD e BE de demagogia e de terem apenas preocupações eleitorais 
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Rui Rio tinha acusado o Governo de criar um "circo mediático". 
In TSF Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM diz que patrões estão disponíveis para integrar processo de mediação 

A ANTRAM quer que o sindicato isolado na paralisação suspenda a greve este domingo em plenário e que volte à mesa das 
negociações. 
In TSF Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se, depois de ontem ter acabado sem acordo uma reunião de 10 horas com 
o Governo. 
In TVI - Jornal da Uma| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação abre guerra entre Costa e Rio 

Rui Rio espera que o Governo tenha sentido de Estado para mediar o conflito, que opõe os motoristas de matérias perigosas e a 
ANTRAM. 
In TVI - Jornal das 8| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM quer voltar à negociação 

Ao 6º dia da greve dos motoristas de matérias perigosas existe a vontade das partes em conflito para negociar. 
In TVI - Jornal das 8| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Desporto 24| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Em Aveiras, um dia tranquilo, mas com muitas expectativas para as próximas horas, em relação à greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Análise 

Greve dos motoristas de matérias perigosas - Análise de Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, 
que foi nomeado para ser o mediador por parte do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Terminou de madrugada e sem acordo, a reunião entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Francisco São Bento lamentou a intransigência da ANTAM em negociar com os motoristas após a reunião de ontem com o 
Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato voltou a apelar aos patrões para que aceite a proposta de compromisso alcançado com o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Pedro Pardal Henriques saudou a mudança da posição da ANTRAM, quanto ao processo de mediação. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAM disponibilizou para integrar o processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Depois do fracasso das negociações, a greve dos motoristas entra no 6º dia. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Imprensa em análise com Glória Rebelo 

Imprensa em análise com Glória Rebelo, jurista. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 
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Depois do fracasso das negociações, a greve dos motoristas entra no 6º dia. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Depois do fracasso das negociações, a greve dos motoristas entra no 6º dia. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Depois do fracasso das negociações, a greve dos motoristas entra no 6º dia. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Reunião entre Governo e o Sindicato dos Motoristas 

O Governo diz que se fizeram todos os esforços para se chegar a um acordo e apela agora ao bom senso e uma vez mais ao final 
da greve. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Pardal Henriques, do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas, diz que a ANTRAM apenas quis impor uma condição e não quis 
negociar. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Reunião entre Governo e o Sindicato dos Motoristas 

A greve dos motoristas matérias perigosas entrou hoje no 6º dia, depois de ter acabado sem acordo uma reunião de mais de 10 
horas com o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 17/08/2019  

 
Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois 
de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP asseguraram 131 transportes de combustível desde segunda-feira 

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), esse transporte destinou-se às regiões de Lisboa, Faro, 
Setúbal, Sintra, Beja e Algarve e, na sexta-feira, ao aeroporto de LisboaEntre segunda e sexta-feira, a GNR e a PSP asseguraram o 
transporte de combustível em 131 veículos pesados, no âmbito da situação de alerta devido à greve dos motoristas de matérias 
perigosas, anunciou hoje o Governo. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Quando Costa não interrompeu as férias "esteve em causa a morte de 60 pessoas", acusa Rio 

Rui Rio espera que o Governo tenha sentido de Estado para mediar o conflito que opõe os motoristas de matérias perigosas e a 
ANTRAM, e acusa o Executivo de montar um "circo mediático" durante a greve para ter ganhos eleitorais. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Sindicato apela à ANTRAM para aceitar proposta articulada com Governo e abrir caminho à "paz duradoura" 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apelou hoje à ANTRAM para aceitar a proposta de 
compromisso que o Governo articulou com aquela força sindical, abrindo "caminho para a paz duradoura", antes da reunião 
plenária no domingo. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que ainda há tempo para um acordo 

Ao sexto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas, existe vontade das partes em conflito para negociar. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Terminou já de madrugada sem acordo reunião entre sindicato e Governo 

Pedro Pardal Henriques, após a reunião de 10 horas entre sindicato e Governo, diz que a ANTRAM apenas quis impor uma 
condição e não negociar. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Sindicato admite recorrer à justiça para "responsabilizar os que violaram leis" na greve 

Pardal Henriques, porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, diz que estão a ser estudadas todas as ilegalidades, 
sem precisar de vai processar o Estado ou Governo. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: reunião do sindicato com ANTRAM está a ser "agilizada" 

Em declarações à TVI, Bruno Fialho, consultor do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, diz que a reunião com a ANTRAM 
não está marcada, mas sim a ser agilizada. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  
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Pardal Henriques: "Admito voltar à mesa das negociações a qualquer momento" 

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que o sindicato está pronto para voltar a 
sentar-se à mesa das negociações, após a ANTRAM dizer que está disponível para nova mediação. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
ANTRAM diz que o exigido pelo sindicato é incomportável 

O porta-voz da associação que representa o patronato explicou que as empresas não podem ir mais longe do que já foram. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Coordenador do sindicato diz que já está marcada reunião com ANTRAM 

Coordenador do sindicato dos motoristas de matérias perigosas diz que reunião com ANTRAM já está marcada para domingo, 
antes do plenário dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Sindicato recusou proposta da ANTRAM semelhante à oferecida à Fectrans 

A greve dos Motoristas de Matérias Perigosas continua, depois de ter acabado sem acordo uma reunião de 10 horas com o 
Governo. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM disponibiliza-se para integrar processo de mediação, mas sindicato impõe condição 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (ANTRAM) disponibilizou-se este sábado para integrar um processo de 
mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou a direção. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Postos REPA com os ´stocks´ mais elevados desde o início da greve 

A requisição civil relativa à greve dos motoristas de matérias perigosas foi hoje cumprida e os serviços mínimos "superados", com 
o último balanço a demonstrar "uma crescente normalidade da situação", avança o Ministério do Ambiente e Transição 
Energética. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo", diz Rio 

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu este sábado que o Governo deve "deixar de ser o elefante na sala que parte tudo" e ter 
"habilidade e inteligência" para ajudar a resolver a greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter 
falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se após falhar acordo em reunião de 10 horas 

A falta de acordo foi comunicada pelo porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e 
posteriormente confirmada pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e pelo 
ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

O porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas disse hoje ver com agrado a disponibilidade da associação das 
empresas para integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja 
aceite. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Sindicato aceita nova mediação mas base de entendimento tem de ser aceite 

"Registamos com agrado o facto de a Antram [Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias] querer iniciar este 
processo de mediação, mas não é suficiente esta vontade, é preciso demonstrar que há realmente vontade e que não é apenas 
uma farsa, aceitando a base de entendimento que negociámos ontem com o Governo", disse à Lusa Pedro Pardal Henriques. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram rejeitou acordo e greve mantém-se -- Sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse hoje que a Antram rejeitou uma proposta negociada 
ao longo de 10 horas com o ministro das Infraestruturas, pelo que a greve se vai manter. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Sindicato e Antram rejeitaram propostas, greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas anunciou esta madrugada que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato dos motoristas de 
matérias perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicaisEm consequência da falta 

https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/pardal-henriques-admito-voltar-a-mesa-das-negociacoes-a-qualquer-momento/5d58354d0cf29cb48284a23d
https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/antram-diz-que-o-exigido-pelo-sindicato-e-incomportavel/5d57d9970cf2cdc82218ecec
https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/coordenador-do-sindicato-diz-que-ja-esta-marcada-reuniao-com-antram/5d58456c0cf2373ef566a6cc
https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/sindicato-recusou-proposta-da-antram-semelhante-a-oferecida-a-fectrans/5d57e2df0cf221ca323a2acd
https://tvi24.iol.pt/economia/greve/motoristas-antram-disponibiliza-se-para-integrar-processo-de-mediacao
https://tvi24.iol.pt/economia/requisicao-civil/postos-repa-com-os-stocks-mais-elevados-desde-o-inicio-da-greve
https://tvi24.iol.pt/politica/rui-rio/governo-deve-deixar-de-ser-o-elefante-na-sala-que-parte-tudo-diz-rio
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-08-17-Motoristas-Greve-mantem-se-apos-falhar-acordo-em-reuniao-de-10-horas
http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2019-08-17-Greve-dos-motoristas-mantem-se-apos-falhar-acordo-em-reuniao-de-10-horas
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-08-17-Motoristas-Sindicato-aceita-nova-mediacao-mas-base-de-entendimento-tem-de-ser-aceite
http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2019-08-17-Sindicato-aceita-nova-mediacao-mas-base-de-entendimento-tem-de-ser-aceite
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-08-17-Motoristas-Antram-rejeitou-acordo-e-greve-mantem-se----Sindicato


de acordo, "a greve continua", admitiu Pedro Nuno Santos. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Antram disponibiliza-se para integrar processo de mediação 

A associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se hoje para integrar um processo de mediação 
junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, anunciou hoje a direção. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Proposta do sindicato é incomportável e discriminatória -- Antram 

A Antram considerou hoje que a proposta que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) apresentou ao 
Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato e Antram rejeitaram propostas e greve mantém-se 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas, 
após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais. 
In Visão Online| 17/08/2019  

 
Rui Rio e a greve dos motoristas 

Rui Rio defendeu que se o esforço do Governo falhar deve ser Marcelo a entrar em campo. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Bloco de Esquerda 

A Coordenadora do Bloco de Esquerda apela a todas as partes, incluindo ao Governo, para que cheguem a um consenso, apelo 
deixado esta tarde por Catarina Martins Ana Figueira da Foz. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Reunião entre o Sindicato de Motristas de Matérias Perigosas e o Ministro Pedro Nuno Santos 

Decorre a esta hora no Ministério das Infraestruturas, uma reunião entre o ministro Pedro Nuno Santos e o presidente do 
Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas também com a presença do porta-voz, a reunião foi marcada depois o sindicato 
admitir suspender a greve caso o Governo promovesse uma reunião com a Antram, à entrada para o encontro com o Ministro das 
Infraestruturas, o presidente do sindicato, Francisco São Bento explicou que vai perceber agora se existem condições para 
negociar com a Antram. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas pode ser suspensa temporariamente 

Está prevista para esta hora, uma reunião do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas no Ministério das Infraestruturas, 
uma reunião em que estará presente o ano assessor jurídico e porta-voz do sindicato, Pedro Pardal Henriques e também e o 
ministro das Infraestruturas, a Pedro Nuno Santos, uma reunião que acontece depois de o sindicato de motoristas matérias 
perigosas ter emitido um comunicado no qual diz estar disponível para suspender temporariamente a greve. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas pode ser suspensa temporariamente 

Está à vista o fim da greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acaba de anunciar a disponibilidade para suspender 
temporariamente este protesto, que já dura há 5 dias. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas pode ser suspensa temporariamente 

Está à vista o fim da greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acaba de anunciar a disponibilidade para suspender 
temporariamente este protesto, que já dura há 5 dias. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Impacto da greve dos motoristas é cada vez menor 

O impacto da greve dos motoristas é cada vez menor, o ministro do Ambiente e transição energética aponta para uma 
normalização do abastecimento de combustível. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Os motoristas de matérias perigosas não desistem da greve, prometem manter o protesto mesmo estando agora numa posição 
mais isolada, depois de o outro Sindicato, dos motoristas de mercadorias, ter abandonado o protesto retomando o diálogo com as 
associações patronais. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Sindicato e Governo reunidos - Direto 

E seguimos justamente de imediato em direto para o Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Direto de Leça da Palmeira onde um motorista adormeceu e se despistou esta manhã. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Catarina Martins 

A coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins, defendeu que a associação que representa as empresas transportadoras 
deve negociar sem pré-condições com Sindicato Nacional dos motoristas matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto de Aveiras de Cima 

Direto para o centro logístico em Aveiras de Cima para para saber como é que os muito camionistas estão a reagir a esta reunião 
está a decorrer no Ministério das infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 16/08/2019  

 
Sindicato e Governo Reunidos 

O Sindicato dos motoristas matérias perigosas e o Governo estão reunidos neste momento com o objetivo de suspender a greve 
que já dura há 5 dias, à chegada ao ministério a meio da tarde, o responsável esclareceu que esta primeira reunião não implica a 
suspensão da greve, que apenas se irá efetivar quando se iniciarem negociações com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de mercadorias, a Antram, o presidente do sindicato afirmou que quando se iniciar a reunião de negociações 
a greve fica suspensa até à meia-noite de domingo. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - análise 

Suspensão temporária da greve dos motoristas de matérias perigosas em análise. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

O Governo nega ter nomeado um mediador para acabar com o braço de ferro entre patrões e Sindicato Nacional de Motoristas de 
Transporte de Matérias Perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo nega ter nomeado um mediador para desbloquear o impasse na greve, depois do Sindicato Nacional de Motoristas de 
Transporte de Matérias Perigosas ter anunciado a suspensão temporária da greve, mas tendo em conta que tinha sido nomeado 
um nomeador por parte do Governo para dar início às negociações com a ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - direto 

Greve dos motoristas de matérias perigosas suspensa. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas suspensa. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Foi suspensa temporariamente a greve dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Balanço da crise energética neste quinto dia de greve marcado pelo cumprimento dos serviços mínimos e por um isolamento total 
do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - direto 

Acompanhamento em permanência deste quinto dia de greve. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Ao quinto dia a greve dos motoristas mantém-se, mas o Sindicato Nacional está completamente isolado neste protesto. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está reunido com o Governo. 
In Rádio Comercial - Notícias| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está reunido com o Governo. 
In Rádio Comercial - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A reunião entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e o Governo está a começar a esta hora diz a TVI 24, 
uma reunião que terá lado a lado, o ministro das Infraestruturas, a Pedro Nuno Santos, e o porta-voz do sindicato Pedro Pardal 
Henriques. 
In Rádio Comercial - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Governo fará daqui a meia hora novo ponto da situação sobre a greve dos motoristas, que já vai no 5º dia. 
In Rádio Comercial - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Catarina Martins 

Esta tarde ouvimos as declarações de Catarina Martins do Bloco de Esquerda, a coordenadora bloquista, ela que falou também 
sobre esta greve dos motoristas, Catarina Martins apela ao diálogo de todas as partes, a líder do Bloco deixa também críticas a 
Antram, Catarina Martins acusa a Antram de intransigência e de autoritarismo nestas negociações. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 16/08/2019  

 
Reunião entre Governo e o Sindicato dos Motoristas - direto 

Vamos tentar perceber então concorre a reunião entre o Sindicato dos motoristas matérias perigosas e o Governo uma reunião 
começou pouco depois das com 4 da tarde. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

Os motoristas de matérias perigosas estão reunidos a esta hora no Ministério das Infraestruturas. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Ministério das Infraestruturas e Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reunidos 

Os motoristas de matérias perigosas recebidos esta hora no Ministério das Infraestruturas, o convite se terá partido do próprio 
Governo, mais uma tentativa de desbloquear as negociações entre o sindicato e a Antram. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas - Ponto da situação 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve caso seja recebido pelo Governo. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas - Ponto da situação 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite a suspensão da greve que dura há 5 dias. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Francisco são Bento diz que motoristas estão prontos a continuar com a greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas deixou esta manhã claro que a greve vai continuar como 
até agora, isto apesar do Sindicato dos motoristas de mercadorias ter desconvocado protesto na última madrugada, após uma 
reunião com o Governo e a Antram. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acaba de anunciar a suspensão da greve, isto depois de terem sido criadas 
condições para que as partes se sentem à mesa após a ter sido nomeado aliás um mediador da DGERT para dar início às 
negociações com a ANTRAM. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 16/08/2019  

 
Reunião entre FECTRANS e ANTP 

A FECTRANS, que não aderiu à greve, já chegou a acordo com a ANTRAM e hoje reuniu-se com a Associação Nacional de 
Transportadoras Portuguesas, que representa cerca de 300 empresas com cerca de 10 mil motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Um dos dois sindicatos que convocaram a greve está já fora do protesto. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 16/08/2019  
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Greve pode ser suspensa 

Governo está reunido com representantes dos motoristas em greve para negociar o fim da paralisação, o sindicato de motoristas 
de matérias perigosas diz que suspende greve no momento em que começarem as negociações com um moderador nomeado 
pelo Governo. 
In RTP 1 - Telejornal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas com fim à vista 

Pode estar a chegar ao fim a greve dos motoristas de matérias perigosas, a esta hora está uma delegação do único sindicato que 
ainda se mantém no protesto reunida com o Governo e poderá ainda hoje ser aberta à negociação com a Antram, os sindicatos 
prometem suspender a greve se for reatado o diálogo. 
In RTP 2 - Jornal 2| 16/08/2019  

 
Reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa - direto 

Direto de Belém onde já terá terminado a reunião semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro António Costa, 
que discursa neste momento na Sala das Bicas, análise de Ricardo Jorge Pinto. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Greve dos Camionistas - análise 

Regressamos a estúdio para comentário a com Ricardo Jorge Pinto, comentador, para analisar esta greve dos motoristas e mais 
concretamente as declarações políticas sobre este assunto. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - direto 

O piquete de greve em Aveiras de Cima mantém-se vamos acompanhar estes últimos momentos, direto do local. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas vai reunir-se com o Ministro das Infraestruturas 

O porta-voz hora do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas encontra-se neste momento com Nuno Santos, Ministro das 
Infraestruturas, direto do Ministério das Infraestruturas e Habitação. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Sindicato admite suspender a greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas está disponível para suspender a greve quando forem retomadas as negociações 
com a Antram, neste momento, o presidente do sindicato e o advogado Pardal Henrique estão no Ministério das Infraestruturas 
para uma reunião que já decorre há mais de 2 horas, foram convocados pelo Governo após emitirem um comunicado em que 
assumem a possibilidade de suspender a greve até domingo. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - João Massano 

Para percebermos os contornos desta negociação com a eventual mediação está em estúdio o advogado João Massano, vice-
presidente da distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Reunião entre o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas e o Ministro Pedro Nuno Santos 

Direto do Ministério dos Infraestruturas onde decorre o encontro entre o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas a e o 
Governo. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Análise Inês Cardoso 

Sindicato o Governo estão reunidos é um tema para análise com a diretora-adjunta do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Reunião semanal entre o primeiro ministro e o presidente da república 

Está prestes a começar a reunião semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa está chegar ao 
Palácio de Belém. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
PSD sobre a greve dos motoristas - direto 

O presidente do PSD está a falar pela primeira vez sobre a greve de motoristas numa conferência de imprensa que acompanhamos 
agora em direto. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas reunido com o Ministro das Infraestruturas 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas está disponível para suspender a greve quando forem retomadas as negociações 
com a Antram, neste momento o presidente do sindicato e o advogado Pardal Henriques estão no Ministério das Infraestruturas 
para uma reunião, foram convocados pelo Governo após emitirem um comunicado em que assumem a possibilidade de suspender 
a greve até domingo se a Antram quiser negociar, falta apenas perceber se os representantes dos patrões vão aceitar esse desafio 
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de voltar à mesa das negociações. 
In RTP 3 - 18/20| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Direto desde Aveiras de Cima e Leça da Palmeira até aos a piquetes desta greve para fazer um ponto de situação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas vai reunir-se com o Ministro das Infraestruturas 

O porta-voz hora do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai encontrar-se com Nuno Santos, Ministro das 
Infraestruturas, uma reunião que deve estar prestes a acontecer, direto do Ministério das Infraestruturas e Habitação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Bloco de Esquerda 

A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a sublinhar que o Governo parece um porta-voz da Antram e voltou a apelar à 
negociação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto do Ministério das Infraestruturas e Habitação 

Direto desde o Ministério das Infraestruturas e Habitação onde irá decorrer a reunião entre o Sindicato dos Motoristas e o 
Ministro da Infraestruturas e Habitação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Direto desde Aveiras de Cima e Leça da Palmeira até aos a piquetes desta greve para fazer um ponto de situação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Comunicado SNMMP 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu esta tarde a suspender a greve assim que o Governo nomear um 
mediador para dar início às negociações com a Antram, mas fonte do Governo garante à RTP que não foi nomeado qualquer 
mediador, em comunicado, o sindicato diz que o executivo já nomeou esse mediador e assim entendeu que estão criadas as 
condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas vai reunir-se com o Ministro das Infraestruturas 

O porta-voz hora do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai encontrar-se com Nuno Santos, Ministro das 
Infraestruturas, uma reunião que deve estar prestes a acontecer, direto do Ministério das Infraestruturas e Habitação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

O sindicato garante que o Governo nomeou um mediador e que suspende a greve logo que começar a reunião, o Governo diz que 
não designou nenhum mediador. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

É uma contraditória. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

É notícia de última hora, mas contraditória. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

Vamos a caminho da 7ª hora de duração desta reunião entre representantes do Sindicato das matérias perigosas e o ministro das 
Infraestruturas e até agora nenhuma indicação do que já foi conversado ou negociado, direto a partir do ministério das 
Infraestruturas. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Direto desde Aveiras de Cima até ao a piquetes desta greve para fazer um ponto de situação. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Governo e Sindicato reunidos - direto 

Já passaram quase 5 horas e ainda não há notícias do decorrer da reunião entre o Governo e o Sindicato dos motoristas em greve, 
esta sindicato diz que suspende o protesto num momento em que os patrões se sentarem à mesa das negociações. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Comentários de Rui Tavares e Ricardo Arroja 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97363680-ec38-402b-ad38-8602beda2d97&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=94e4b75c-63f7-415c-a3d3-76548b98681a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=089a8558-34fc-40f3-bd89-44dde2c14045&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f8d7333-e1d8-4d12-91df-10104091cd0c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e77d46b-64c8-4da0-85fc-b39d2fb48258&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0948b35-aa4c-4a67-a73f-4e7b4dc08c5e&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7430d58-70fd-4938-af48-c843cc50a7e3&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=519eee2a-361f-41a2-816c-bc0c71e6e49d&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae489467-1a5e-48d4-a122-5abf3c6b67d8&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33c0cc80-b150-4edf-a1ea-7f683988fa89&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e049190-87d7-445a-bd3a-b99082320a44&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=985efd6e-325c-4e06-ac62-65154af0bd3a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75901cb3-988a-4c8f-a82e-591d9c942609&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e1b22ee-0785-4e09-9150-24d3d96a7e80&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


Ricardo Arroja e Rui Tavares são os comentadores de 360 esta noite para analisar os seguintes temas:- Greve dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Nicolau Santos 

Nicolau Santos é convidado do 360 boa noite, para analisar o regresso de Rui Rio, as comunicações do primeiro-ministro sobre a 
greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Governo e Sindicato reunidos - direto 

Já passaram quase 5 horas e ainda não há notícias do decorrer da reunião entre o Governo e o Sindicato dos motoristas em greve, 
esta sindicato diz que suspende o protesto num momento em que os patrões se sentarem à mesa das negociações. 
In RTP 3 - 360| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato chegou a acordo com ANTRAM 

Vamos ver esse momento em que os camionistas de mercadorias chegaram a acordo com os patrões. 
In SIC - Jornal da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação começou há 5 dias 

Dos sinais que temos hoje, pode estar em marcha o início do fim desta greve que começou há 5 dias, mas vamos recordar que os 
portugueses começaram a preparar-se muito antes. 
In SIC - Jornal da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender por algum tempo a greve, quando as partes voltarem a 
sentar-se à mesa com a mediação do Governo. 
In SIC - Jornal da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação só será suspensa se começarem negociações 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender por algum tempo a greve, quando as partes voltarem a 
sentar-se à mesa com a mediação do Governo. 
In SIC - Jornal da Noite| 16/08/2019  

 
Os motoristas de matérias perigosas admitem suspender a greve até domingo - Direto de Aveiras 

Os motoristas de matérias perigosas admitem suspender a greve até domingo para abrir caminho às negociações com os patrões, 
representados pela Antram. 
In SIC - Primeiro Jornal| 16/08/2019  

 
Impacto da greve nos Supermercados 

O abastecimento dos supermercados era uma preocupação cada vez maior, mas o setor respira agora de alívio com a 
desconvocação da greve dos motoristas de mercadorias. 
In SIC - Primeiro Jornal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Cumpre-se hoje o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Neste 5º dia de greve os motoristas de matérias perigosas ficaram sozinhos no protesto. 
In SIC - Primeiro Jornal| 16/08/2019  

 
Os motoristas de matérias perigosas decidiram manter a greve 

Os motoristas de matérias perigosas decidiram esta manhã manter a greve, apesar de estarem sozinhos. 
In SIC - Primeiro Jornal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Henrique Monteiro 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender por algum tempo a greve, quando as partes voltarem a 
sentar-se à mesa com a mediação do Governo. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Análise à atualidade nacional 

Análise à atualidade nacional com António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal. 
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In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Análise à atualidade política 

Análise à atualidade política com Pedro Cruz, da SIC. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender por algum tempo a greve, quando as partes voltarem a 
sentar-se à mesa com a mediação do Governo. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
"Esquerda vs Direita" 

"Esquerda vs Direita" com Margarida Balseiro Lopes (PSD) e José Gusmão (BE). 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Tabu de Francisco Louçã 

Análise de Francisco Louçã, economista:- Greve dos motoristas perto do fim?- Difíceis relações entre partidos e sindicatos?- Efeitos 
das greves na vida política. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender por algum tempo a greve, quando as partes voltarem a 
sentar-se à mesa com a mediação do Governo. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

As atenções centram-se agora na reunião que está a decorrer no Ministério das Infraestruturas com o Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Registos e Notariado desconvoca greve da próxima semana 

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariados está em greve até amanhã e decidiu a desconvocar a greve na próxima 
semana. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Início das negociações entre a Antram e o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas marcado para 16 horas 

O Ministério do Trabalho confirma uma reunião às 4 da tarde para dar início às negociações entre a Antram e o Sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Nuno Vinha, Observador 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve - Análise de Martim Silva 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve - Direto de Aveiras 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
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processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve - Direto de Aveiras 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve, assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
O Sindicato de motoristas de matérias perigosas anunciou que vai suspender a greve 

O Sindicato de motoristas de matérias perigosas anunciou que vai suspender a greve a partir da hora da reunião com o governo e 
com a Antram. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está reunido com o executivo. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 16/08/2019  

 
Encontro semanal entre Marcelo e Costa - Direto 

Vamos ouvir o primeiro-ministro, António Costa, após a reunião semanal com o Presidente da República. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O líder do PSD acusa o Governo de ter criado um circo mediático em torno da crise dos combustíveis e sugere se tudo falhar, a 
posição do Presidente da República como árbitro. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

Ainda decorre a reunião no Ministério das Infraestruturas com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de José Gomes Ferreira 

José Gomes Ferreira está no Jornal da Duas para falar sobre os últimos desenvolvimentos da greve dos motoristas, agora com o 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas a admitir suspender a greve, assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve - Direto de Aveiras 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve, assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de José Gomes Ferreira 

José Gomes Ferreira está no Jornal da Duas para falar sobre os últimos desenvolvimentos da greve dos motoristas, agora com o 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas a admitir suspender a greve, assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admitiu suspender a greve, assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
Os motoristas de matérias perigosas admitem suspender a greve até domingo - Direto de Aveiras 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse esta manhã que mantinha a greve, à tarde admite suspendê-la. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve assim que for chamado pelo governo para arrancar o 
processo de mediação com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Cumpre-se hoje o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 
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O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas não recua e vai manter a greve por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Reunião no Ministério das Infraestruturas, entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Bloco critica governo e ANTRAM 

Esta tarde, o governo ouviu também reparos da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, à forma como tem vindo a 
intervir neste conflito entre e motoristas e patrões. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admitiu hoje suspender a greve, se a ANTRAM aceitar um calendário de 
negociações e marcou um plenário para domingo, que tanto pode servir para acabar com o conflito como para confirmar a 
continuação da greve por tempo indeterminado. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O sindicato e o Governo continuam reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Bloco critica governo e ANTRAM 

A coordenadora do Bloco de Esquerda apontou o dedo ao Governo, esta tarde, pela conduta que tem tido durante este conflito. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento e Pardal Henriques, continuam nas 
instalações do Ministério das Infraestruturas. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

Sindicato e Governo reunidos. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas - Ponto da situação 

O Governo mantém o que disse ontem, não há condições para começar o processo de mediação entre o sindicato de motoristas 
de matérias perigosas e a Antram. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas - Ponto da situação 

Será há ou será que ainda está por a nomear um mediador do Governo que vai fazer a ponte entre motoristas e patrões? é esta a 
pergunta que se impõe esta hora. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite suspender a greve, a partir do momento em que seja marcada uma 
reunião com o mediador nomeado pelo Governo para as negociações com a Antram. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 

A greve vai continuar como até agora, apesar do Sindicato dos Motoristas de Mercadorias ter desconvocado o protesto, o 
Sindicato dos Motoristas de Matérias perigosas continua em greve por tempo indeterminado. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Sindicato admite suspender a greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve se o Governo mediar as negociações com a ANTRAM. 
In TVI - Jornal da Uma| 16/08/2019  

 
Sindicato admite suspender a greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve se o Governo mediar as negociações com a ANTRAM. 
In TVI - Jornal da Uma| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Conferimos a situação da greve no terreno. 
In TVI - Jornal da Uma| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas mantêm a greve e insistem no apelo à mediação por parte do Governo. 
In TVI - Jornal da Uma| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Rui Rio acusa Governo de ter criado "circo mediático" 

Rui Rio acusa o Governo de ter estado ao lado da ANTRAM contra os motoristas por meros cálculos políticos e sugere que a 
mediação do conflito passe a ser feita pelo Presidente da República. 
In TVI - Jornal das 8| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato admite travar em caso de negociações 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, no caso dos patrões aceitarem sentar-se à mesa das 
negociações. 
In TVI - Jornal das 8| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, no caso dos patrões aceitarem sentar-se à mesa das 
negociações. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, no caso dos patrões aceitarem sentar-se à mesa das 
negociações. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reunido com Governo 

No Ministério das Infraestruturas liderado por Pedro Nuno Santos, há 5 horas que decorre a reunião com representantes sindicais. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato admite travar em caso de negociações 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, no caso dos patrões aceitarem sentar-se à mesa das 
negociações. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Encontro semanal entre Marcelo e Costa - Direto 

A reunião entre Marcelo e António Costa já terminou. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Em Aveiras de Cima, os motoristas começam a acusar algum cansaço e anseiam pelo fim da reunião. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Rui Rio acusa Governo de ter criado "circo mediático" 

Rui Rio acusa o Governo de ter estado ao lado da ANTRAM e contra os motoristas por meros cálculos políticos, em vez de ser um 
árbitro entre as partes em conflito. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está neste momento reunido com o ministro das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Rui Rio e a greve dos motoristas - Direto 

Vamos agora ouvir a 1ª reação política por parte de Rui Rio, presidente do PSD, a esta crise energética. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está neste momento reunido com o ministro das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está neste momento reunido com o ministro das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

Esta tarde, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas reúne-se no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas - Bloco critica governo e ANTRAM 

Catarina Martins criticou a maneira como o Governo conduziu todo este processo. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne-se com Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas decidiu suspender a greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Movimentações na refinaria de Leça da Palmeira 

Antes do anúncio da suspensão temporária da greve, as movimentações na refinaria de Leça da Palmeira eram absolutamente 
normais. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve suspensa 

Depois do anúncio da suspensão temporária da greve dos motoristas, a grande incógnita é saber quem é o mediador que o 
sindicato diz que o Governo designou. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve suspensa 

A decisão de suspender provisoriamente a greve dos motoristas foi anunciada através de um comunicado enviado às redações, já 
passava da uma da tarde, mas o piquete de greve mantém-se em Aveiras de Cima. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve suspensa 

Entrevista telefónica ao advogado João Massano sobre esta "suspensão temporária da greve". 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve suspensa 

Há instantes, o coordenador do piquete de greve em Aveiras explicou a jornalistas que a suspensão só tem início quando o 
Governo marcar a reunião com a ANTRAM, mas que a paralisação será retomada na segunda-feira se não houver uma resposta 
dos patrões. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve suspensa 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas decidiu suspender a greve. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A grande notícia é mesmo esse anúncio da suspensão da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Temos agora a hipótese de observar o comunicado que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas enviou para as redações. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas decidiu suspender a greve. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, esta manhã, os camiões têm entrado e saído sem quaisquer incidentes e não tem 
sido necessária a intervenção das forças da autoridade. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quinto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas, agora isolados neste protesto depois de ontem o Sindicato dos 
Motoristas de Mercadorias ter suspendido o protesto. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas garante que a greve é para continuar. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 

Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
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In Açores 9 Online| 16/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros." 
In Açores 9 Online| 16/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Açores 9 Online| 16/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Açores 9 Online| 16/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Açores 9 Online| 16/08/2019  

 
Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve 

O ministro das Infraestruturas deu esta noiteos parabéns ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias(SIMM) pela 
desconvocação da greve, apelando ao Sindicato Nacional deMotoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que faça o mesmo e se 
junte às negociações. 
In Açoriano Oriental Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra esta sexta-feira no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que 
convocaram a paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Açoriano Oriental Online| 16/08/2019  

 
SIMM abandona greve. Sindicato de Pardal Henriques sozinho no protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra esta sexta-feira no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que 
convocaram a paralisação ter desconvocado o protesto 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Resta agora um único sindicato em greve, o dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Há expetativa em relação ao que vai fazer o Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas, este é o único sindicato que se mantêm 
a greve, depois de ontem o Sindicato dos Motoristas de Mercadorias ter cancelado a paralisação e acertado com a ANTRAM 
voltarem às negociações a partir do dia 12 de Setembro 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo, entretanto, também já afastou qualquer possibilidade de mediação, porque a Antram não quer. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM responde à mediação do Governo 

Ainda não houve qualquer declaração do Sindicato dos motoristas de Matérias Perigosas depois do sindicato independente 
cancelar a greve, pelo que, mantém-se a posição daquele que é agora o único sindicato grevista, uma negociação com a ANTRAM 
mediada pelo Governo, algo que a ANTRAM não aceita 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas agora mais isolado na greve dos camionistas, o outro sindicato, o dos Motoristas 
de Mercadorias cancelou a paralisação e acertou com Antram voltarem a negociar a partir do dia 12 de Setembro 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

A greve de motoristas prossegue, mas agora apenas com um sindicato em greve, aquele que represente os motoristas que 
transportam combustíveis. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, também disse que se o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não 
levantar a greve, não há condições para qualquer tipo de mediação. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Um dos 2 sindicatos grevistas, o Sindicato Independente dos Motoristas, deixou de estar em greve. 
In Antena 1 - Notícias| 16/08/2019  

 
Motoristas: Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Antena Livre Online| 16/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas fica sozinho 
In Bola (A)| 16/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas fica sozinho na greve 

Ao quarto dia, a greve dos motoristas, que tem abalado o País, perdeu força. 
In Bola Online (A)| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desconvocou greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou que vai desconvocar a greve iniciada na segunda-feira. 
In Campeão das Províncias Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou esta noite ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e 
volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Cidade FM Online| 16/08/2019  

 
Sindicato de motoristas de matérias perigosas mantém greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar do sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Cidade FM Online| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas desconvoca a greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou esta noite que vai desconvocar a greve que iniciou 
segunda-feira por tempo indeterminado. 
In Cidade FM Online| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar a greve 

Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar a greve. 
In Cidade Hoje Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Quinto dia da paralisação dos motoristas. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Protesto dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Novas regalias para motoristas 
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A FECTRANS tinha já durante esta semana chegado a um acordo para aumentos salariais com os patrões. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

A greve dos motoristas começa hoje só com um Sindicato. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

À mesma hora que o Sindicato Independente anunciava o acordo com a ANTRAM, Pardal Henriques garantia que o Sindicato 
Nacional dos Motoristas vai manter esta paralisação. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Por outro lado, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas apresentou um pedido de mediação ao Governo. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Reação do primeiro-ministro ao anúncio do desconvocamento da greve por parte do Sindicato dos Motoristas de Mercadorias. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

A greve dos motoristas ontem chegou ao final do 4º dia, mas apenas para os motoristas de mercadorias, a do Sindicato 
Independente. 
In CM TV - Notícias CM| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente aceita desconvocar a greve dos motoristas 

SNMMP, sindicato de Pedro Pardal Henriques, mantém paralisação. 
In CM TV Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

Posição do SIMM deixou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas sozinho no protesto. 
In CM TV Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto 

Posição do SIMM deixou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas sozinho no protesto. 
In CM TV Online| 16/08/2019  

 
Abastecimento reforçado no Algarve 
In Correio da Manhã| 16/08/2019  

 
Abastecimento de combustíveis reforçado no Algarve 

Mudança de quinzena fez-se com algumas filas, mas sem problemas. 
In Correio da Manhã Online| 16/08/2019  

 
Governo testa acordo para isolar grevistas 

Ministro Pedro Nuno Santos juntou patrões e Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que desconvocou a 
greve. 
In Correio da Manhã Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

Decisão do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias surgiu na sequência de uma reunião no Ministério das 
Infraestruturas. 
In Correio da Manhã Online| 16/08/2019  

 
Hipocrisia social-fascista 
In Diabo (O)| 16/08/2019  

 
Governo diz que não é viável a mediação entre motoristas e patrões 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse ontem que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram “não é viável” 
In Diário As Beiras| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entrou hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 16/08/2019  
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Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 16/08/2019  

 
Único sindicato mantém greve 

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, 
admitiu esta, sexta-feira (16 de Agosto), que os motoristas do SNMMP continuam em greve "como até agora" 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 16/08/2019  

 
"Tempo desta greve acabou." Governo isola motoristas de matérias perigosas 

Ao quarto dia de greve, após reunião conduzida no Ministério das Infraestruturas, o Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias suspendeu a paralisação e aceitou retomar as negociações com a associação patronal Antram, deixando mais isolado 
os motoristas de matérias perigosas 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Acordo com o governo. Motoristas de mercadorias cancelam greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceitou desconvocar a greve. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
ANTRAM: "Levantem a greve e reunimo-nos amanhã" 

Governo já se mostrou disponível para mediar conflito entre os patrões e os camionistas, mas para que isso aconteça também 
afirma que haverá mais hipótese de sucesso com a desconvocação da paralisaçãoMotoristas de materiais perigosos estão em 
greve desde dia 12 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Governo reunido com Sindicato Independente e com Antram 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias é um dos dois que estão em greve. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 

Jerónimo de Sousa disse que o caminho da luta pelos direitos destes trabalhadores "vai sendo feito com uma greve decretada por 
tempo indeterminado com uma argumentação que instrumentaliza reais problemas e descontentamento dos motoristas" 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Conflitos laborais. Como se faz a mediação pedida ao Governo? 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas recorreu à mediação do Governo, que tem agora 10 dias para nomear um 
mediador e informar a Antram© O Governo aceitou mediar o conflito que opõe motoristas e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Sindicato reunido com ministro. Futuro da greve em suspenso 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou que suspende temporariamente a greve a partir da hora de uma 
reunião com o Governo. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Braço de ferro. Governo assume que mediação "não é viável" 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas recorreu à mediação do Governo e admite fazer cedências. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas: quatro dias num autêntico carrossel 

Requisição civil, desafios das partes para negociar. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Bruno Fialho. Quem é o mediador chamado pelos motoristas? 

Advogado divide o seu tempo entre a defesa dos interesses dos tripulantes de aviões e uma consultora imobiliária. 
In Diário de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Diário do Distrito Online| 16/08/2019  

 
ANTRAM recusou mediação com o Governo e o SNMMP 

ANTRAM recusou mediação com o Governo e o SNMMPA ANTRAM já recusou a mediação que o SNMMP propôs com o Governo, 
alegando que não o fará sem que a greve seja desconvocada. 
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In Diário do Distrito Online| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias desconvoca greve 

Sindicato dos Motoristas de Mercadorias desconvoca greveApós a reunião que decorreu esta noite com o Governo e a ANTRAM 
no ministério das Infraestruturas, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou que vai desconvocar 
a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In Diário do Distrito Online| 16/08/2019  

 
"O tempo desta greve acabou". Governo isola motoristas das matérias perigosas 

"Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu os efeitos que desejávamos", disse Anacleto Rodrigues, porta-voz dos 
motoristas de mercadorias. 
In Dinheiro Vivo Online| 16/08/2019  

 
"Se não se decidirem, estamos dispostos a um mês, seis meses ou um ano" 

Presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite que "não há motivo" para se sentirem isolados, face à 
retirada do SIMM do protesto"Estamos aqui duros como o aço", diz Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), aos jornalistas 
In Dinheiro Vivo Online| 16/08/2019  

 
Governo isolou Pardal Henriques. E agora? 

Os motoristas de matérias perigosas, que estiveram sozinhos na greve de abril, voltam a estar isolados depois do Sindicato de 
Mercadorias ter aceite levantar a greve para negociar. 
In ECO - Economia Online| 16/08/2019  

 
Serviços mínimos foram cumpridos e a greve a decorrer normal 
In Emigrante - Mundo Português (O)| 16/08/2019  

 
Ainda não é o fim, é só mais uma curva de percurso! 

Entre um o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) que aceitou desconvocar a greve e o Sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas que ainda aguarda pela Mediação e o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que 
assumiu hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é 
viável" que mais acontecerá? 
In Estrategizando Online| 16/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas isolados na greve 

Reunião do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias com o Governo e a Antram terminou com um acordo e com a 
promessa de que as negociações vão ser retomadas 
In Euronews Online| 16/08/2019  

 
Francisco São Bento: "Greve mantém-se. Vamos continuar a aguardar pela mediação do Governo com a Antram" 

A greve vai continuar, anunciou Francisco São Bento, líder do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
Apesar de sozinho, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai continuar em greve 
In Expresso Online| 16/08/2019  

 
Greve poderá durar "um mês, seis meses ou um ano", avisa líder do SNMMP 

Apesar do acordo firmado entre o SIMM e a Antram, a greve vai continuar, anunciou Francisco São Bento, líder do Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)Apesar de sozinho, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP) vai continuar em greve 
In Expresso Online| 16/08/2019  

 
Como o SNMMP ficou "isolado numa greve estéril" 

Com o anúncio de acordo da FECTRANS e do SIMM, o SNMMP ficou sozinho na greve que arrancou na segunda-feiraNo campo de 
batalha, qualquer posição elevada traz vantagens e desvantagens; por um lado, permite ter uma visão macro do terreno, por 
outro, há movimentos nas proximidades, daqueles que têm os olhos colados no horizonte, que podem passar despercebidos 
In Expresso Online| 16/08/2019  

 
Como encurralar um Pardal 

Bom dia!A greve dos camionistas entrou no dia 5. 
In Expresso Online| 16/08/2019  

 
Costa pressiona motoristas de matérias perigosos. "Que ninguém fique isolado numa greve estéril" 

O quarto dia de greve trouxe uma grande vitória para o Governo: Antram e sindicato independente de motoristas (um dos dois 
que estavam em greve) chegaram a acordo para retomar as negociações. 
In Expresso Online| 16/08/2019  

 
Editorial - Um Pardal abatido e o Governo a rir 
In i| 16/08/2019  

https://diariodistrito.pt/antram-recusou-mediacao-com-o-governo/
https://diariodistrito.pt/sindicato-dos-motoristas-desconvoca-greve/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/o-tempo-desta-greve-acabou-governo-isola-motoristas-das-materias-perigosas/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/se-nao-se-decidirem-estamos-dispostos-a-um-mes-seis-meses-ou-um-ano/
https://eco.sapo.pt/2019/08/16/governo-isolou-pardal-henriques-e-agora/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d0a59e17-c1c0-46c7-b655-c808e01af99e&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://estrategizando.pt/2019/08/15/ainda-nao-e-o-fim-e-so-mais-uma-curva-de-percurso/
https://pt.euronews.com/2019/08/16/motoristas-de-materias-perigosas-isolados-na-greve
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-16-Francisco-Sao-Bento-Greve-mantem-se.-Vamos-continuar-a-aguardar-pela-mediacao-do-Governo-com-a-Antram
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-16-Greve-podera-durar-um-mes-seis-meses-ou-um-ano-avisa-lider-do-SNMMP
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-16-Como-o-SNMMP-ficou-isolado-numa-greve-esteril
https://expresso.pt/newsletters/expressomatinal/2019-08-16-Como-encurralar-um-Pardal
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-12-Costa-pressiona-motoristas-de-materias-perigosos.-Que-ninguem-fique-isolado-numa-greve-esteril
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a2d110c-ae93-4378-ab23-1d7fafb9cae6&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


 
Palavras no ar 
In i| 16/08/2019  

 
Governo e patrões encurralaram grevistas 
In i| 16/08/2019  

 
Um Pardal abatido e o Governo a rir 

Para o comum dos mortais, a história dos mediadores chamados para resolver os conflitos que opõem Governo, patrões e 
sindicatos a sindicatos é um pouco cómica 
In i Online| 16/08/2019  

 
Greve. Antram negoceia com uns e fecha a porta a outros 

Sindicatos afastam-se e mudam de estratégia, André Matias de Almeida passa para segundo plano e Governo diz que não tem 
condições para mediar negociações. 
In i Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no quinto dia consecutivo, mas apenas com um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra, esta sexta-feira, no quinta dia consecutivo, mas com menos um sindicato em 
protesto. 
In i Online| 16/08/2019  

 
SNMMP não desconvoca greve. "Estamos duros como o aço" 

Sindicato continua a apelar à mediação do GovernoO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, 
esta quinta-feira, que vai manter a greve. 
In i Online| 16/08/2019  

 
De como o Diabo denunciou os contra-revolucionários 

Sempre atento, Mefistófeles, mesmo em tempos de crise energética, acode à chamada de mais uma líder política em dificuldades. 
In i Online| 16/08/2019  

 
Silly season (III): questionário de verão 

O verão é a época propícia para questionários de todos os tipos, normalmente respondidos por "gente famosa". 
In i Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Impala Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se. Estamos duros como o aço 

Ao quinto dia consecutivo de greve, o Sindicato afirma que a greve é para se manter e apela à mediação do GovernoO presidente 
do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas afirmou esta sexta-feira, 16 de agosto, que a greve é para se manter e 
apela à mediação do Governo 
In Impala Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Impala Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Informa+ Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto 
In Informa+ Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável" 
In Informa+ Online| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém greve e reforça apelo à mediação 
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Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMM) anunciou esta manhã que a 
greve vai continuar. 
In JM Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In JM Online| 16/08/2019  

 
Abastecer até às eleições 
In Jornal de Notícias| 16/08/2019  

 
Praça da Liberdade 
In Jornal de Notícias| 16/08/2019  

 
Os dias do fim da greve 
In Jornal de Notícias| 16/08/2019  

 
Motoristas de Mercadorias deixam a greve e isolam sindicato de Pardal Henriques 

Retomadas negociações entre patrões e estrutura que representa motoristas de mercadorias. 
In Jornal de Notícias| 16/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 140 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Abastecer até às eleições 

Não haveria notícia que o Governo mais gostasse de receber do que a manutenção da greve dos motoristas de transportes de 
matérias perigosas até o mais perto possível das eleições de Outubro 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Os dias do fim da greve 

A greve dos motoristas de matérias perigosas transformou-se numa espécie de jogo de xadrez, mas com regras novas. 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
O filme de quatro dias de greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas cumpriram, quinta-feira, o quarto dia de uma greve por tempo indeterminado, tendo o sindicato dos motoristas de 
matérias perigosas pedido na quinta-feira a mediação do Governo, processo que foi considerado inviável pelo executivo 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Sindicato de matérias perigosas mantém greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas disse que a greve vai continuar "como até agora", apesar 
de o sindicato de motoristas de mercadorias ter desconvocado o protesto 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Sindicato independente desconvocou greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou, esta quitna-feira, que vai desconvocar a greve que 
iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Uma greve que não serve os motoristas 

Ao contrário do que pretendiam, os motoristas de matérias perigosas não paralisaram o país, não souberam colocar a opinião 
pública do seu lado, não beliscaram o Governo e falharam na tentativa de trazer os patrões para a mesa das negociações 
In Jornal de Notícias Online| 16/08/2019  

 
Avança a mediação do Governo 
In Jornal Económico (O)| 16/08/2019  

 
Governo só nomeia mediador para obter consenso se greve for desmobilizada 

Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, adverte motoristas que sem a greve terminar não haverá condições para que as 
negociações com a ANTRAM tenham um mediador da área do Trabalho. 
In Jornal Económico (O)| 16/08/2019  

 
Rating da semana 
In Jornal Económico (O)| 16/08/2019  
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Número 
In Jornal Económico (O)| 16/08/2019  

 
Objetivo 
In Jornal Económico (O)| 16/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas: "Vamos continuar a greve. Estamos aqui duros como o aço" 

"Não considero que seja teimosia. 
In Jornal Económico Online (O)| 16/08/2019  

 
Avança a mediação do Governo com novos protagonistas 

A ANTRAM resguardou o porta-voz André Almeida na segunda linha, enquanto o SNMMP fez o mesmo com Pedro Pardal 
Henriques, pediu a mediação do Governo e recrutou o sindicalista Bruno Fialho como negociador 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 16/08/2019  

 
Governo só nomeia mediador para obter consenso se greve for desmobilizada 

Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, adverte motoristas que sem a greve terminar não haverá condições para que as 
negociações com a ANTRAM tenham um mediador da área do TrabalhoO Governo disponibilizou-se para, no prazo dos próximos 
dez dias, nomear um mediador para obter uma posição consensual entre os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), garantiu ontem Miguel Cabrita, secretário de Estado do 
Emprego 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protestoLisboa, 16 ago (Lusa) - A greve dos motoristas de 
matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a paralisação ter desconvocado o 
protesto 
In Lusa Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

A semelhança do Sindicato Independente de MercadoriasO porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de 
Mercadorias (SIMM) 
In Minho Online (O)| 16/08/2019  

 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém greve 

Apesar do outro sindicato ter descontinuado greveO presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, 
Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias 
gerais ter desconvocado o protesto 
In Minho Online (O)| 16/08/2019  

 
Ao quinto dia de greve dos motoristas há menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Mundo Português Online| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente de Mercadorias cancela a greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Mundo Português Online| 16/08/2019  

 
Greve vai continuar 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Mundo Português Online| 16/08/2019  

 
Contas correntes 
In Negócios| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo diz que mediação não é viável 
In Negócios| 16/08/2019  

 
Elevador 
In Negócios| 16/08/2019  

 
Elevador 16 agosto de 2019 

A condenação do ex-ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás, a 14 anos de prisão, é um claro sinal de que a luta 
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contra a corrupção prometida pelo novo presidente não é apenas um trinta e um de boca 
In Negócios Online| 16/08/2019  

 
AO MINUTO: Depois de um ´duro golpe´, aguarda-se reação do sindicato 

A greve dos motoristas de matérias perigosas avança, esta sexta-feira, para o quinto dia consecutivo. 
In Notícias ao Minuto Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Notícias ao Minuto Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto 
In Notícias de Coimbra Online| 16/08/2019  

 
O princípio do fim da greve? Como o Governo e a ANTRAM isolaram o sindicato de Pardal Henriques 

Sindicato Independente roeu a corta e abandonou a greve. 
In Observador Online| 16/08/2019  

 
"Tempo desta greve acabou". Governo isola motoristas das matérias perigosas 

Ao quarto dia de greve, após reunião conduzida no Ministério das Infraestruturas, o Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias (SIMM) suspendeu a paralisação e aceitou retomar as negociações com a associação patronal ANTRAM, deixando 
mais isolado os motoristas de matérias perigosas 
In Plataforma Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Porto Canal Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Porto Canal Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve 

*** Serviço áudio disponível em www. 
In Porto Canal Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável" 
In Porto Canal Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato matérias perigosas mantém greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Porto Canal Online| 16/08/2019  

 
"Time for this strike is over" government tells striking truckers 

"Time for this strike is over" government tells striking truckers"The time for this strike is over". 
In Portugal Resident Online| 16/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas apela à mediação, mas não desconvoca greve 

Afinal a greve é para manter por parte do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), mas a que custo também se 
pergunta. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In PT Jornal Online| 16/08/2019  

 
Sindicato matérias perigosas mantém greve 
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O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In PT Jornal Online| 16/08/2019  

 
Patrões fecham segundo acordo, grevistas estão mais isolados 

o fim do quarto dia de greve, o Sindicato Nacional do Motorista das Matérias Perigosas (SNMMP) estava cada vez mais isolado no 
protesto que se iniciou na segundafeira e que está a afectar a distribuição de combustível no país 
In Público| 16/08/2019  

 
Cartas ao director - Sem rei nem palavra 

Ainda no passado sábado, após as reuniões de motoristas de produtos perigosos, os dirigentes sindicais garantiam uma greve 
pacíÆca, ordeira e cumprindo a lei, i. 
In Público| 16/08/2019  

 
Pardal Henriques e o outsourcing da luta 

In Público| 16/08/2019  

 
Jerónimo de Sousa diz que promotores do protesto dos motoristas dão “pretextos para limitar a greve” 

Líder comunista afirmou que o partido está “inteiramente solidário” com os trabalhadores do sector Na primeira intervenção 
pública desde que a greve dos motoristas começou, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, aproveitou para aÆrmar de 
forma peremptória que o partido “é inteiramente solidário” com os motoristas em greve (ver págs 
In Público| 16/08/2019  

 
Cartas ao director 

Os maus da fita são sempre os grevistas, que não têm em conta onde começa e termina a sua liberdade, não indo esta além da de 
outrem 
In Público Online| 16/08/2019  

 
Sindicato das mercadorias desconvoca greve. Sindicato das matérias perigosas fica isolado 

Sindicato das mercadorias desconvoca greve. 
In Rádio Boa Nova Online| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas 

Expectativa nesta altura para saber o que vai dizer Pedro Pardal Henriques do Sindicato dos motoristas matérias perigosas, é agora 
o único sindicato que mantêm a greve depois do Sindicato Independente dos motoristas de mercadorias ter desconvocado ontem 
à noite o protesto 
In Rádio Comercial - Notícias| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para desconvocar greve 

Antram apela a sindicato das matérias perigosas para desconvocar greveO porta-voz da Antram apelou esta noite ao Sindicato de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato 
Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Rádio Comercial Online| 16/08/2019  

 
Sindicato de motoristas de matérias perigosas mantém greve 

Sindicato de motoristas de matérias perigosas mantém greveO presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de 
mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Rádio Comercial Online| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas desconvoca a greve 

Sindicato Independente dos Motoristas desconvoca a greveO Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) 
anunciou esta noite que vai desconvocar a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In Rádio Comercial Online| 16/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações - Notícias 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Rádio Nova Online| 16/08/2019  

 
Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve - Notícias 

O ministro das Infraestruturas deu esta noite os parabéns ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) pela 
desconvocação da greve, apelando ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que faça o mesmo e se 
junte às negociações 
In Rádio Nova Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato em protesto - Notícias 
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A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto 
In Rádio Nova Online| 16/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas mantêm-se em greve - Notícias 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Rádio Nova Online| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas 

Ao 5º dia de greve dos motoristas o sindicato independente dos motoristas chegou a acordo com a Antram e desconvocou a 
greve. 
In Rádio Observador - Notícias| 16/08/2019  

 
Motoristas com aumento salarial 
In Record| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas mantém a greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que a greve é para manter e quer, ao mesmo tempo, negociar. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas - Ponto da situação 

Aguarda-se ainda a reação do Sindicato de matérias perigosas, depois do abandono da greve por parte dos motoristas de 
mercadorias. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Ao 5º dia de greve, a luta continua, mas apenas para o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias abandonou a greve que mantinha desde segunda-feira. 
In Renascença - Notícias| 16/08/2019  

 
"Vamos continuar a greve", diz presidente do sindicato dos motoristas 

"Estamos aqui duros como o aço", garante Francisco São Bento. 
In Renascença Online| 16/08/2019  

 
"O país inteiro espera o fim da greve", diz ministro das Infraestruturas 

Pedro Nuno Santos pede ao Sindicato de Matérias Perigosas que desconvoque a greve para voltar às negociações com a Antram. 
In Renascença Online| 16/08/2019  

 
SIMM desconvoca greve e está pronto para negociar: SNMMP cada vez mais isolado 

A greve vai ser desconvocada. 
In Revista Cargo Online| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Pedro Nuno Santos 

O Ministro das Infraestruturas diz que não é possível negociar com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
enquanto se mantiver a greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Negociações entre sindicato e ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM apelou ao fim da greve para que as negociações possam ser retomadas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Pedro Pardal Henriques 

Apesar do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ter desconvocado a greve, o Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas mantém a paralisação. 
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In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O primeiro-ministro enalteceu a desconvocatória da greve por parte do Sindicato Independente dos Motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Ministro das Infraestruturas sublinhou que foi o diálogo que permitiu acabar com o conflito. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O porta-voz da ANTRAM esclareceu que só reúnem com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas quando a 
greve for desconvocada. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O porta-voz da ANTRAM diz que imperou o diálogo e que foram dados passos importantes para melhorar as condições de trabalho 
dos motoristas de mercadorias. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Ao 5º dia de greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está cada vez mais isolado. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas vai manter a greve por tempo indeterminado e desafia o Governo a levar a 
ANTRAM para a mesa das negociações. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto 

A greve dos camionistas entra esta sexta-feira no 5º dia. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

A ANTRAM considera que foi dado um passo gigante no restabelecimento da confiança. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas ficou isolado na greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Bloco de Esquerda 

A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a sublinhar que o Governo parece um porta-voz da Antram e voltou a apelar à 
negociação. 
In RTP 3 - 3 às...| 16/08/2019  

 
Imprensa em análise com Manuel Moreira 

Imprensa em análise com Manuel Moreira, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 16/08/2019  

 
ANTRAM só aceita reunir após desconvocação da greve 

O porta-voz da ANTRAM diz que imperou o diálogo e que foram dados "passos importantes" para melhorar as condições de 
trabalho dos motoristas de mercadorias. 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Governo após acordo com SIMM e ANTRAM diz que o importante é o diálogo 

O ministro Pedro Nunes Santos dá os parabéns ao SIMM por ter dado um passo no sentido de dignificar a profissão de motorista. 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM 

A FECTRANS diz que o governo não participou na construção do acordo com a ANTRAM. 
In RTP Online| 16/08/2019  
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SIMM agenda negociações com ANTRAM para setembro 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) decidiu desconvocar a greve e negociar com a ANTRAM. 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

Lusa16 Ago, 2019, 07:20 | EconomiaO primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de 
Mercadorias e a Antram por este ter desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
ANTRAM assina tréguas com SIMM e diz que vencedor é o diálogo 

O advogado e porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, considera o acordo firmado entre a ANTRAM e o SIMM como um 
passo importante e de confiança para começar a trabalhar 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Motoristas. SIMM regressa à mesa de negociações com ANTRAM 

Ao quinto dia de greve o sindicato dos motoristas de matérias perigosas está cada vez mais isolado. 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Motoristas de mercadorias estão de volta ao trabalho 

Os motoristas de mercadorias estão de volta à estrada | RTPO Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) 
desconvocou a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Motoristas de mercadorias estão de volta ao trabalho 

Os motoristas de mercadorias estão de volta à estrada | DRO Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) 
desconvocou a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Direto Greve de motoristas. A situação ao minuto 

Ao quinto dia de greve, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas é a única estrutura que se mantém em 
protesto. 
In RTP Online| 16/08/2019  

 
Requisição civil? Sim, com eleições à bica... 

O "João" regressa de mais uma viagem semanal de trabalho para estar junto da sua família. 
In Rua Direita Online| 16/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas sozinho na greve 

Quinto dia de greve começa com menos um sindicatoEsta manhã de sexta-feira, quinto dia da greve, o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas confirmou que mantém a greve, mesmo depois de os motoristas de mercadorias terem 
abandonado o protesto 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 16/08/2019  

 
ANTRAM apelou a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

"Não há vencidos, há um vencedor que é o diálogo", disse na quinta-feira o porta-voz da ANTRAM depois de o SIMM, o outro 
sindicato que em conjunto com o SNMMP convocou a greve, ter anunciado o fim da paralisação 
In Sábado Online| 16/08/2019  

 
Motoristas: Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve 

O ministro das Infraestruturas congratulou o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias pela desconvocação da 
greve, apelando ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas que faça o mesmo 
In Sábado Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desconvocou a greve na noite de quinta-feira, na sequência de uma 
reunião no Ministério das Infraestruturas. 
In Sábado Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 16/08/2019  

 
Sindicato matérias perigosas mantém greve. "Vamos continuar nos mesmos moldes" 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve dos motoristas começa com menos um sindicato em protesto 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 16/08/2019  

 
Sindicato matérias perigosas mantém greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira 

Hoje cumpre-se o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 16/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas não vai desconvocar a greve 

Pedro Pardal Henriques do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse que não ia desconvocar a greve e acrescentava 
que está nas mãos do governo resolver o conflito. 
In SIC - Edição da Manhã| 16/08/2019  

 
O Sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram 

O Sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram. 
In SIC - Edição da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira 

Hoje cumpre-se o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Hoje cumpre-se o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Martim Silva 

Martim Silva, Diretor Adjunto do Expresso, está no Jornal das 10 para fazer a análise dos últimos desenvolvimentos relativos à 
greve dos motoristas, nomeadamente o anúncio acabado de fazer de que o Sindicato dos motoristas de Matérias Perigosas 
mantém a greve 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Hoje cumpre-se o 5º dia de greve. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Declarações do Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Direto até Aveiras, onde já fala o Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Hoje cumpre-se o 5º dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Aguarda-se a qualquer momento a declaração do Sindicato de matérias perigosas, que estava prevista para as 9 da manhã, sobre a 
tomada de posição do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias que anunciou o fim da greve 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 16/08/2019  
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Motoristas ameaçam fazer greve "um mês, seis meses, um ano, o que for preciso" 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento explicou aos jornalistas que está nas mãos 
do governo o próximo passo. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Antram reuniu-se com SIMM após sindicato ter garantido desconvocar a greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desconvocou esta quinta-feira a paralisação. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Fectrans garante que o Governo não interveio nas negociações com a Antram 

Garantia foi dada pelo líder da Fectrans. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Governo não interveio nas negociações da Fectrans com a Antram 

Garantia foi dada pelo líder da Fectrans. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Sindicato independente desconvoca greve. Governo e ATRAM aplaudem 

Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Greve continua com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas sozinho no protesto 

Quinto dia de greve começa com menos um sindicato. 
In SIC Notícias Online| 16/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou esta noite ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e 
volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Smooth FM Online| 16/08/2019  

 
Sindicato de motoristas de matérias perigosas mantém greve 

Posição tomada depois do sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protestoO presidente do Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai continuar "como até agora", 
apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto 
In Smooth FM Online| 16/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas desconvoca a greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou esta noite que vai desconvocar a greve que iniciou 
segunda-feira por tempo indeterminado. 
In Smooth FM Online| 16/08/2019  

 
´Estamos duros como o aço´. Greve do SNMMP vai continuar 

Sindicato continua a apelar à mediação do GovernoO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, 
esta quinta-feira, que vai manter a greve. 
In Sol Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas entra no quinto dia, mas só com um sindicato em protesto 

SIMM desconvovou greve esta quinta-feiraA greve dos motoristas de matérias perigosas entra, esta sexta-feira, no quinta dia 
consecutivo, mas com menos um sindicato em protesto. 
In Sol Online| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas 

Quebrada a confiança, o Sindicato Independente dos Motoristas desconvocou a greve que tinha começado na segunda-feira. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
5º dia de greve dos motoristas 

Tudo à espera da reação do Sindicato dos motoristas matérias perigosas, à saída da greve do Sindicato Independente dos 
motoristas. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Quebrada a confiança, o Sindicato Independente dos Motoristas desconvocou a greve que tinha começado na segunda-feira. 
In TSF - Notícias| 16/08/2019  

 
ANTRAM não aceita mediação até que sindicatos levantem a greve 

Em comunicado, a ANTRAM anunciou que está disponível para reunir já esta sexta-feira, mas só se a greve terminar. 
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In TSF Online| 16/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

Matos Fernandes recordou que o país está a viver uma greve e não entende o prejuízo destes postos em comparação com outros. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Quem é Bruno Fialho, o "amigo" escolhido para ser o mediador dos motoristas? 

Francisco São Bento anunciou a chegada de um mediador que represente os motoristas, trata-se de Bruno Fialho. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
ANTRAM apela a Sindicato das Matérias Perigosas para também desconvocar greve 

Depois de chegar a um acordo com o SIMM, ANTRAM lança apelo ao SNMMP. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para negociações entre ANTRAM e sindicato 

Sindicato pediu que o Governo se sente à mesa, em reuniões bipartidas, com motoristas e patrões. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
PCP "solidário" com motoristas, mas teme limitações ao direito à greve 

Jerónimo de Sousa considera que o caminho da luta pelos direitos destes trabalhadores "vai sendo feito com uma greve decretada 
por tempo indeterminado"O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse, esta quinta-feira, que o partido está "solidário" 
com os motoristas de pesados, mas advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para 
"limitar direito à greve" 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Ao quinto dia, greve começa com menos um sindicato em protesto 

Na noite de quinta-feira, Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) abandonou a greve. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

Francisco São Bento explica que o sindicato pretende reuniões bipartidas com o Executivo. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

ANTRAM não se sente à mesa de negociações sem o fim da greve. 
In TSF Online| 16/08/2019  

 
Quinto dia de greve começa com menos um sindicato 

A greve dos motoristas de matérias perigosas entra hoje no quinto dia, depois de um dos dois sindicatos que convocaram a 
paralisação ter desconvocado o protesto 
In TV Record Europa Online| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quinto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quinto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Aveiras de Cima, Loulé e Sines. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Aveiras de Cima e de Loulé. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Confirmamos a situação desta greve dos combustíveis com o piquete que se mantém em Aveiras de Cima. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A paralisação dos motoristas matérias perigosas entra hoje no 5º dia. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  
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Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O primeiro-ministro congratulou a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Mercadorias pelo acordo alcançado. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceitou suspender a greve. 
In TVI - Diário da Manhã| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

À porta de um fim de semana de muitas movimentações tanto para o Algarve como do Algarve para o resto do país, é para lá que 
seguimos em direto, mais propriamente para a estação ferroviária de onde depois é abastecido o aeroporto de Faro 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas diz que a greve é para continuar. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Era grande a expectativa sobre as declarações prometidas para esta manhã do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, 
mas na declaração aos jornalistas afirmaram que a greve não vai ser desconvocada 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Seguimos em direto para Aveiras de Cima onde já está a falar com o líder do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, 
Francisco São Bento. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quinto dia de greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 16/08/2019  

 
Governo dá parabéns ao Sindicato das Mercadorias por desconvocar greve 

O ministro das Infraestruturas deu esta quinta-feira à noite os parabéns ao Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias (SIMM) pela desconvocação da greve, apelando ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
que faça o mesmo e se junte às negociações 
In TVI 24 Online| 16/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas apela à mediação, mas não desconvoca greve 

Continuam a assegurar serviços mínimos e a pedir intervenção do GovernoAfinal a greve é para manter por parte do Sindicato de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), mas a que custo também se pergunta 
In TVI 24 Online| 16/08/2019  

 
Sindicato independente dos motoristas de mercadorias desconvoca greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceitou suspender a greve e em contrapartida a ANTRAM vai voltar à 
mesa das negociações. 
In TVI 24 Online| 16/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas mantém greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai 
continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protestoLuis BarraO 
presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai continuar 
"como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto"Vamos continuar nos 
mesmos moldes", afirmou, acrescentando que a paralisação continuará "até que se chegue a um entendimento" 
In Visão Online| 16/08/2019  

 

O agitador que incendeia a “pax socialista” 

Raramente perde a cabeça, mas confessa que “aquele rapaz”, o advogado dos patrões, o tira do sério. 
In Visão| 15/08/2019  

 
 

MOTORISTAS: Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Açores 9 Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve e "falta de efetivos" 
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PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve e "falta de efetivos"AO Online/ LusaNacional15 de Ago 
de 2019, 20:15Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", 
que se agravou com a greve dos motoristas, denunciou esta quinta feira a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

Motoristas Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalhoAO Online/ LusaNacional14 de Ago de 2019, 
23:51A Antram e a Fectrans assinaram esta quarta feira um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Costa saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

Costa saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemploAO Online/ LusaNacional14 de Ago de 2019, 23:52O 
primeiro-ministro, António Costa, saudou esta quarta feira o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que 
"imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou esta quarta feira o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma 
reunião na quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou esta quinta feira, em Lisboa, que o Governo vai nomear um 
mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou esta quinta feira que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao 
trabalho de polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou esta quinta feira que está preocupada com o 
aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de 
mercadorias 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse esta quinta feira que o processo de mediação para travar o conflito 
laboral entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a Antram "não é viável" 
In Açoriano Oriental Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo "histórico" sobre contrato coletivo de trabalho 

O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), José Manuel OliveiraA ANTRAM e a 
FECTRANS assinaram esta quarta-feira um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 15/08/2019  

 
Sem feriado e sem diálogo. Greve continua pelo quarto dia consecutivo 

O motorista que se encontrava em casa e foi notificado pela GNR para se apresentar ao serviço, Anibal CartaxoPortugal continua 
em crise energética com a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias a decorrer pelo quarto dia consecutivo 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 15/08/2019  

 
"Não há necessidade de alterar a lei da greve" 

O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), José 
Joaquim Abrão, esteve ontem em Portimão para assinar o acordo que evita a greve anunciada na Empresa Municipal de Águas e 
Resíduos de Portimão (EMARP) 
In Algarve Marafado Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias acaba de anunciar que desconvoca a greve, depois da reunião no 
Ministério das Infraestruturas e é para lá que vamos ouvir o ministro Pedro Nuno Santos 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Antram exige cancelamento da greve 

Em comunicado, a Antram exige o cancelamento da greve, a suspensão da greve convocada pelo Sindicato dos Motoristas de 
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Matérias Perigosas, uma decisão depois do sindicato ter pedido ao Governo para mediar o conflito com a Antram 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Memorando de entendimento entre ANTRAM e FECTRANS 

Entretanto foi mesmo acertado o memorando entre a Antram e a FECTRANS afeta à CGTP. 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve do motoristas - Sindicato pediu a mediação do Governo 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu o Governo por para acionar a mediação do conflito com a Antram, o 
Governo aceitou, mas pede o final da greve para a negociação ter sucesso. 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Patrões e motoristas continuam bem longe de um entendimento e distantes até mesmo de um regresso à mesa das negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A greve dos motoristas continua, mas agora pressionada por um novo acordo na contratação coletiva alcançado entre os patrões e 
os sindicatos que não estão em greve, a FECTRANS da CGTP. 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Os camionistas continuam em greve, mas agora pressionados por um novo acordo na contratação coletiva conseguido entre os 
patrões e os sindicatos que não estão em greve, a FECTRANS da CGTP. 
In Antena 1 - Notícias| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram esta quarta-feira um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Antena Livre Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Antena Livre Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou esta quarta-feira o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma 
reunião esta quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Antena Livre Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Saída de camiões mantém-se constante em Aveiras de Cima apesar do feriado 

Os camiões de transporte de matérias perigosas estão hoje a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), 
em Aveiras de Cima, Lisboa, e segundo um sindicato dos motoristas os serviços mínimos estão a ser cumpridos 
In Antena Livre Online| 15/08/2019  

 
Acordo... sem acordo 
In Bola (A)| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível até quarta-feira 

Operação no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo, devido à greve dos motoristas de matérias perigosasGNR e a 
PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da situação de 
alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PM saúda acordo entre Fectrans e Antram 

António Costa espera que acordo alcançado seja um exemploO primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado 
entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por 
outros" 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente desconhece encerramento de esquadras da PSP 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristasO 
ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  
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Sindicato mantém desafio à Antram para reunião esta quinta-feira 

A Antram recusa negociar enquanto durar a greve dos motoristasO presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias 
Perigosas, garantiu que vai estar às 15h00 na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em 
negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu hoje a mediação do governo no conflitoO secretário de Estado do 
Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre 
a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram volta a pedir fim da greve para negociar 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita 
terminar a greveA Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, 
respondendo assim ao pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é falso haver esquadras encerradas por causa da greve 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristasA 
Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

Motoristas de matérias perigosas entram hoje no quarto dia de greveA Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis 
(ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve 
dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Cidade FM Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

Num comunicado hoje divulgado, a ANAREC indica que tem vindo a monitorizar os efeitos da greve junto dos revendedores de 
combustíveis, líquidos e gasosos, tendo recebido queixas dos seus associados que integram a Rede Estratégica de Postos de 
Abastecimento (REPA) 
In Cidade Hoje Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Greve sem feriado e sem diálogo à vista 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou a Antram 
para uma reunião às 15:00 de hoje, mas a associação que reúne as empresas de transportes recusou, alegando que não negoceia 
enquanto durar a greve, convocada por tempo indeterminado 
In Cidade Hoje Online| 15/08/2019  

 
Rubrica "3 Minutos" com Luís Campos Ferreira 

Rubrica "3 Minutos" com Luís Campos Ferreira para comentar os temas da atualidade. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Ao 4º dia de greve, o Governo acaba de afirmar que não é para já viável intervir e mediar o conflito entre camionistas e ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM falha encontro com sindicato 

Dia 4 da greve. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Secretário do Emprego sobre mediação do Governo 

Ao 4º dia de greve, o Governo acaba de afirmar que não é para já viável intervir e mediar o conflito entre camionistas e ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

De norte a sul do país algumas bombas de abastecimento não tem nenhum tipo de combustível vamos perceber qual é o cenário 
nesta altura, direto de Viana do Castelo, Nazaré e Aveiras de Cima. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 15/08/2019  
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Memorando de entendimento entre ANTRAM e FECTRANS 

A CM TV teve acesso ao memorando de entendimento assinado entre FECTRANS e a ANTRAM para dar mais condições aos 
motoristas, entre essas garantias que ficaram estabelecidas, os salários vão ser atualizados vão aumentar entre 4 a 6% já no 
próximo ano, um valor que significa cerca de 120 euros a para os trabalhadores motoristas de veículos pesados, também as cargas 
e descargas deixarão de ser um trabalho dos camionistas passarão a ser as empresas de grande distribuição responsáveis por este 
processo 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 15/08/2019  

 
FECTRANS sobre acordo 

Direto da conferência de imprensa de FECTRANS para acompanhar as declarações do líder sindical para dar conta do memorando 
de entendimento a que chegaram. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 15/08/2019  

 
Balanço do Governo - Ministro do Ambiente 

Balanço sobre a crise energética ao quarto dia de greve feito pelo ministro do Ambiente direto do local. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Denúncias de ameaça de prisão para obrigar este as motoristas a cumprirem os serviços mínimos, direto de Leça da Palmeira, 
Covilhã. 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - Pardal Henriques 

Também ontem à noite para Pardal Henriques comentou este acordo entre a Antram e a FECTRANS. 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Quarto dia de paralisação que arrancou na segunda-feira, com os serviços mínimos a serem cumpridos depois do anúncio de 
ontem do sindicato a dizer que os motoristas não iriam cumprir estes serviços mínimos decretados pelo Governo, ontem a 4 
motoristas foram identificados pelas autoridades e tiveram de se apresentar ao serviço pôr poderem incorrer num crime de 
desobediência, vamos agora em direto até Aveiras de Cima, Loulé 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia da greve - diretos 

Voltámos olhar para o quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas e também de mercadorias, um quarto dia que 
arranca depois da Antram ter chegado a acordo com um do sindicato que não está envolvido nesta paralisação, portanto, a greve 
vai continuar 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Estamos a acompanhar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas e também de mercadorias, estamos já no quarto 
dia desta paralisação que ainda não tem fim à vista, direto de Aveiras de Cima, Loulé, Covilhã e Leça da Palmeira 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Estamos a acompanhar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas e também de mercadorias, estamos já no quarto 
dia desta paralisação que ainda não tem fim à vista, direto de Aveiras de Cima, Loulé, Covilhã e Leça da Palmeira 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Estamos a acompanhar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas e também de mercadorias, estamos já no quarto 
dia desta paralisação que ainda não tem fim à vista, direto da Covilhã, Aveiras de Cima 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve - diretos 

Estamos a acompanhar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas e também de mercadorias, estamos já no quarto 
dia desta paralisação que ainda não tem fim à vista, direto da Covilhã, Aveiras de Cima, 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou a ANTRAM a regressar amanhã à mesa das negociações. 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - diretos 

Este é um acordo que não tem interferência na greve dos motoristas de matérias perigosas e por isso vai já no quarto dia de 
paralisação, direto de Aveiras de Cima. 
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In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

ANTRAM e FECTRANS entraram em acordo, FECTRANS que não aderiu à paralisação que vai já no quarto dia, um acordo que foi 
alcançado durante o dia de ontem, o anúncio foi por Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e Habitação 
In CM TV - Notícias CM| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai negociar com mediador e admite estar aberto a cedências 

Governo vai nomear um mediador para as negociações entre sindicato e ANTRAM. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
Luís Campos Ferreira: O Governo não anda bem naquilo que é a sua demonstração de autoridade 

OpiniãoRubrica '3 minutos' debateu a greve dos motoristas. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM disponível para reunir esta sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

SNMMP pediu esta quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

Pardal Henriques, tinha desafiado esta quarta-feira a ANTRAM para uma reunião na quinta-feira, às 15h00. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para as negociações entre sindicatos e ANTRAM 

Greve decorre desde segunda-feira. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
Processo de mediação da greve dos motoristas cai por terra 

Esta quarta-feira à tarde, o SNMMP pediu a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Porta-voz do Sindicato dos motoristas desafiou a ANTRAM para uma reunião hoje às 15h00. 
In CM TV Online| 15/08/2019  

 
Quatro motoristas detidos e obrigados a trabalhar 
In Correio da Manhã| 15/08/2019  

 
Acordo entre a FECTRANS e ANTRAM prevê aumento salarial 

Atualização da tabela salarial deverá estar entre os 4 e 6%. 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Ministro saúda acordo Antram-Fectrans por servir trabalhadores e empresas 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou o acordo alcançado hoje entre os patrões da 
camionagem e a federação sindical da CGTP, por "servir os motoristas e a competitividade das empresas" 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Luís Campos Ferreira: O Governo não anda bem naquilo que é a sua demonstração de autoridade 

Rubrica '3 minutos' debateu a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  
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Motoristas: Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que a greve só se 
mantém porque a Antram recusa negociar e desafiou os patrões a pedirem desculpa aos portugueses 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Armando Esteves Pereira comenta nomeação de mediador para as negociações na greve dos motoristas 

Continua a existir, no quatro dia de greve, um 'braço de ferro' entre a ANTRAM e o SNMMP. 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve dos motoristas sem diálogo à vista 

Porta-voz do Sindicato dos motoristas, Pardal Henriques, desafiou a ANTRAM para uma reunião hoje às 15h00. 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve sem diálogo à vista. Sindicato espera patrões para reunião 

Motoristas garantem que os serviços mínimos "estão a ser cumpridos, apesar de ser feriado". 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Quatro motoristas ´detidos´ e obrigados a trabalhar 

Um dos motoristas chegou a casa e tinha dois GNR à espera para o identificarem e levarem até ao posto de trabalho. 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação não é viável 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável". 
In Correio da Manhã Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Ministro saúda acordo Antram-Fectrans por servir trabalhadores e empresas 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou o acordo alcançado hoje entre os patrões da 
camionagem e a federação sindical da CGTP, por "servir os motoristas e a competitividade das empresas" 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Destak Online| 15/08/2019  
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Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que a greve só se 
mantém porque a Antram recusa negociar e desafiou os patrões a pedirem desculpa aos portugueses 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável". 
In Destak Online| 15/08/2019  

 
Benditas sois vós, greves! 

Benditas sois vós, greves!s advogados são mal-afamados , toda a gente sabe. 
In Diário As Beiras| 15/08/2019  

 
Motoristas: PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Diário As Beiras Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

De acordo com o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, a mediação trata-se de um direito previsto no Código do 
Trabalho, que "pode ser espoletado por qualquer uma das partes"DRO secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou 
hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Diário As Beiras Online| 15/08/2019  

 
Opinião: Benditas sois vós, greves! 

Filomena Girão - Advogada - "E, entretanto, a GALP anunciou 109 milhões de euros de lucro só para este ano. 
In Diário As Beiras Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

Os constrangimentos dos associados afetam "em particular os que têm postos exclusivos e que só podem facultar os 
abastecimentos a entidades prioritárias"A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está 
preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias 
In Diário As Beiras Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado 
em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Diário As Beiras Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunir com sindicato enquanto durar a greve 

MOTORISTAS A ANTRAM recusou ontem o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma 
reunião nesta quinta-feira, alegando que não pode negociar com «a espada na cabeça» 
In Diário de Coimbra| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato colectivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  
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Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Polícia fala em esquadras fechadas devido à greve, Governo diz desconhecer situação 

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efectivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
PSP fala em esquadras fechadas devido à greve, Governo diz desconhecer situação 

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efectivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Sindicato independente dos motoristas desconvocou greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) anunciou hoje que vai desconvocar a greve que iniciou segunda-
feira por tempo indeterminado. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado 
em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 15/08/2019  

 
Mais de 100 elementos da GNR e PSP já conduziram camiões nesta greve 

[em atualização] Forças de segurança asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-
cisterna. 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
PSP desmente sindicato e nega esquadras fechadas devido a greve 

Sindicato dos profissionais de polícia fala em "falta de efetivos" e "sobrecarga preocupante". 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Ministro confirma camiões espanhóis. "Absolutamente normal e legal" 

Matos Fernandes diz que "existe uma completa normalidade na distribuição" e que os serviços mínimos devem mesmo "ser 
ultrapassados" neste feriado. 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Qual foi o acordo assinado entre Fectrans e Antram? 

Patronato fala em "acordo histórico", mas sindicato alega que é o "acordo possível". 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Turismo do Algarve saúda requisição civil e lamenta penalização "vil e injustificada" da região 

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considerou "lamentável", que, "apesar dos esforços", o sul do país 
esteja a ser prejudicado pela greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
PSD critica o Governo: "Deveria ser o promotor da solução mas é cada vez mais parte do problema" 

O vice-presidente do PSD, David Justino, acusou o Governo de "Irresponsabilidade" na forma como está a gerir a greve dos 
motoristas © Álvaro Isidoro / Global Imagens O PSD considerou esta terça-feira que o país tem assistido a "um autêntico circo 
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mediático" desde a entrega do pré-aviso de greve dos motoristas, "com a multiplicação de declarações e acusações entre 
representantes dos trabalhadores e das entidades patronais" 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Premium Motoristas. Grevistas começam a dar sinais de cedência 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas começou o dia, ontem, a prometer que "hoje ninguém vai fazer nada" e acabou-
o a disponibilizar-se para dialogar com a Antram - que só o fará se a greve for suspensa 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Ministro desvaloriza queixas de quebra de vendas nos postos REPA 

Matos Fernandes disse "não perceber" os lamentos por comparação com o resto dos postos, recordando que "estamos em greve". 
In Diário de Notícias Online| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemploFoi através da conta do twitter que o primeiro-ministro, 
António Costa, saudou o acordo da Fectrans e a ANTRAM. 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

Sindicato desafiou a ANTRAM a reunir no dia de hoje pelas 15h00, mas a associação dos patrões diz que não reune com sindicatos 
em greveDestaqueEconomiaAntram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greveANTRAM diz não reunir 
com sindicatos em greve 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM rejeita desafio do SMMP 

ANTRAM está ausente da reunião que decorre na DGERT e com o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas esta tarde com a 
falta de Governante  
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
SNMMP solicita mediação do Governo na guerra com ANTRAM 

SNMMP solicita mediação do Governo na guerra com ANTRAMO SNMMP entregou hoje ao Governo um pedido para mediação 
entre os sindicatos e a ANTRAM, que o Governo aceitou. 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
SNMMP mantém desafio à ANTRAM para reunir esta tarde 

Tempo de Leitura: 1 minuto Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, SNMMP, 
falou há minutos com os jornalistas em Leça da Palmeira e mantém o desafio lançado à ANTRAM para uma reunião esta tarde na 
DGESTNacionalSNMMP mantém desafio à ANTRAM para reunir esta tardePor Carmo Torres - Agosto 15, 2019 0 12Foto DITempo 
de Leitura: 1 minutoFrancisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, SNMMP, falou há 
minutos com os jornalistas em Aveiras de Cima e mantém o desafio lançado à ANTRAM para uma reunião esta tarde na DGEST 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
FECTRANS assinou Memorando de entendimento com ANTRAM 

NacionalFECTRANS assinou Memorando de entendimento com ANTRAMA FECTRANS assinou um Memorando de entendimento 
com a ANTRAM após uma reunião que decorreu ontem, documento que segundo a Federação será agora discutido com os 
dirigentes sindicais e trabalhadorePor Carmo Torres - Agosto 15, 2019 0 14DRTempo de Leitura: 1 minutoA FECTRANS assinou um 
Memorando de entendimento com a ANTRAM após uma reunião que decorreu ontem, documento que segundo a Federação será 
agora discutido com os dirigentes sindicais e trabalhadores, para se retomar o processo de negociação na primeira semana de 
Setembro 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
Autoridades e militares apanhados sem cinto, a fumar e ao telefone 

Autoridades e militares apanhados sem cinto, a fumar e ao telefoneDesde condução sem cinto até ao descarregamento de 
combustíveis a utilizar o telefone, as autoridades e militares estão a ser denunciadas nas redes sociais 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Mantém-se a normalidade junto à refinaria de Sines 

Desde as primeiras horas do dia que os trabalhadores "cumprem os serviços mínimos", após a imposição da requisição civil do 
Governo, apesar do "sentimento de revolta" 
In Diário do Distrito Online| 15/08/2019  

 
Governo mantém requisição civil parcial 

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética afirmou que não era necessária, a revisão dos termos da requisição civil em 
vigor, já que os serviços mínimos foram «genericamente cumpridos» até às 19h00 de ontem 
In Diário do Minho| 15/08/2019  

 
Motoristas ameaçam que não vão cumprir requisição civil e serviços mínimos 
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Ao terceiro dia de greve, os motoristas ameaçam não cumprir a requisição civil decretada pelo Governo. 
In Diário dos Açores| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para nova reunião hoje, mas não cancela greve 

Ao terceiro dia de greve, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) lançou “um desafio público” à 
Antram. 
In Diário dos Açores| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível 

A operação, segundo o Ministério da Administração Interna, envolveu até ao momento 106 elementos das forças de segurança. 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Sindicato: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

Sobre o desafio feito à Antram para uma reunião hoje à tarde, Pardal Henriques disse que estará às 15:00, na Direção Geral do 
Emprego. 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM vai ser notificada amanhã pelo Governo 

O secretário de Estado do Emprego lembrou que o pedido de mediação é um direito inscrito no Código do TrabalhoMiguel Cabrita, 
secretário de Estado do Emprego, acaba de afirmar que a ANTRAM será notificada amanhã, primeiro dia útil, após o Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ter pedido a mediação do Governo ao conflito que opõe motoristas e 
patrões 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM exige fim da greve para se sentar à mesa das negociações 

"Não é por responsabilidade da ANTRAM que esta greve existe", diz a associação em comunicadoA ANTRAM está disposta a reunir 
já amanhã se os sindicatos desconvocarem a greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Costa saúda motoristas de mercadorias e ANTRAM pelo fim da greve 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Mediação termina três horas após ser requerida 

"Não é viável fazer um processo de mediação" diz o secretário de Estado do EmpregoO Governo acaba de decretar o fim do 
processo de mediação do conflito que opõe motoristas e patrões, pouco mais de três horas passadas desde que o Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas solicitou a intermediação do Governo e este aceitou ser mediador 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Saída de camiões mantém-se constante em Aveiras de Cima 

De acordo com os motoristas concentrados junto à empresa "os serviços mínimos estão a ser cumpridos, apesar de ser feriado". 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos da greve 

Portugal está, desde sábado e até às 23:59 de 21 de agosto, em situação de crise energética. 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Motoristas pedem mediação do Governo 

A greve vai manter-se até estar sanado o conflito entre motoristas e entidades empregadorasO Sindicato Nacional dos Motoristas 
de Matérias Perigosas pediu a mediação do Governo para resolver o conflito que opõe trabalhadores e patrões, no fim de uma 
reunião que juntou o organismo presidido por Francisco São Bento, o sindicalista Bruno Fialho e elementos da Direção Geral do 
Emprego e Relações do Trabalho 
In Dinheiro Vivo Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram/Fectrans implica aumentos até 266 euros 

O acordo entre a Antram e a Fectrans, assinado na quarta-feira à noite, resulta em aumentos de 266 euros por mês aos motoristas 
de matérias perigosas. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Dia 4: Greve arrefece e motoristas pedem mediação 

Ao quarto dia de greve, num feriado, os serviços mínimos não só foram cumpridos como foram "ultrapassados". 
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In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Serviços mínimos "cumpridos" mas ainda há "constrangimentos" 

A ENSE garantiu que os serviços mínimos da greve, no que toca às bombas e aos aeroportos, estão "a ser cumpridos". 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Motoristas chamam mediador externo para convencer Antram 

Bruno Fialho, experiente sindicalista, foi escolhido como mediador pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas na reunião 
que decorre esta quinta-feira na DGERT. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das Mercadorias reunido com Antram e o Governo 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e a Antram entraram há momentos no ministério das Infraestruturas 
para negociarem com a mediação de Pedro Nuno Santos. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Motoristas mantêm "desafio" apesar da recusa da Antram 

Os motoristas de matérias perigosas, que não aceitam o acordo da Fectrans, mantém o desafio à Antram para uma reunião esta 
quinta-feira. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Governo assume que "não é viável um processo de mediação" 

Miguel Cabrita assumiu ao início da noite que não é viável prosseguir com o processo de mediação pedido pelos motoristas 
enquanto se mantiver a greve. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Nem greve nem feriado travam saída de camiões de Aveiras 

Os serviços mínimos estão a ser cumpridos na CLC em Aveiras, de onde saíram, até às 08H00, cerca de 20 camiões para o 
aeroporto e para os postos da REPA". 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Revendedores preocupados com prejuízos da greve 

Postos da rede de emergência exclusivos para entidades prioritárias queixam-se de estar de depósitos cheios "e com vendas muito 
inferiores ao habitual". 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas pedem mediação do Governo 

Presidente do SNMMP anunciou esta quinta-feira que os motoristas vão a mediação do Governo. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas 

Ministro do Ambiente desconhece o encerramento de esquadras devido à requisição de agentes da polícia para conduzir camiões-
cisterna e para escoltar os motoristas que estão a cumprir serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Esquadras não estão fechadas devido à greve, diz PSP 

A PSP diz que existem casos pontuais de encerramento temporário de esquadras", mas que isso é feito "numa ótica de gestão 
operacional e otimização de meios". 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
PCP teme que paralisação limite o direito à greve 

Jerónimo de Sousa disse que os comunistas estão solidários com a luta dos motoristas de matérias perigosas, mas advertiu que a 
greve por tempo indeterminado pode limitar o exercício desse direito. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador a pedido dos motoristas 

Motoristas pedirem ao Governo para mediar conflito. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
SIMM põe fim à greve e volta às negociações 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceitou cancelar a greve e Antram aceitou negociar. 
In ECO - Economia Online| 15/08/2019  

 
Greve ainda !? Culpa da Antram! O Governo só tem de impôr a Arbitragem! 

A culpa da greve pela ilegalidade como remunera os trabalhadores e pela arrogância com que os trata é da ANTRAM que garante 
que não se pode negociar com "espada na cabeça" algo bem falso pois em Portugal ja se negociou muita vez sob grevePor 
arrogância a ANTRAM recusou, esta quarta-feira, o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
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para uma reunião na quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" pondo em causa a economia do pais 
pois dizer "Não podemos, infelizmente, reunir com a espada na cabeça, não podemos negociar dessa forma ( 
In Estrategizando Online| 15/08/2019  

 
Por onde anda a Responsabilidade Social empresarial ? 

É espantoso que o ministro do Ambiente diga como fez hoje que não percebe as queixas dos responsáveis por postos de 
abastecimento que integram a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), pois o país está a viver uma greve, "Não 
consigo perceber qual é o prejuízo que poderão estar a ter quando comparado com o comum dos postos porque estamos em 
greve", afirmou João Pedro Matos Fernandes, em conferência de imprensa realizada hoje na sede da Entidade Nacional para o 
Setor Energético, em Lisboa 
In Estrategizando Online| 15/08/2019  

 
Ganho à custa da luta do SNMMP, que a Antram não quer estender a todos? 

Como sabemos o ministro do Trabalho Vieira da Silva seguindo o passospórtismo manteve a enorme dificuldade aplicar portarias 
de extensão o que divide empresas e trabalhadores ( basta a empresa sair da associação patronal e os trabalhadores estarem no 
"sindicato errado" para nao haver nem aumentos nem regalias novas para ninguém 
In Estrategizando Online| 15/08/2019  

 
Motoristas : Que venha então a Mediação! 

O governo vai nomear um mediador externo Bruno Fialho, sindicalista do sindicato di Pessoal de Voo a pedido do sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas e sob o silencio da Antram que a teimar no fim da greve para negociar mostrará como ela recusa 
na realidade a concertação de interessesEsta solução que incentivará a busca de um acordo abre a porta à Arbitragem a solução 
que já deixámos antes do iniciar a greve e que o governo ja deveria ter imposto nessa alturaMas ao contrário dos que anseiam 
com a continuidade da greve para queimar o governo estamos com a luta inteligente para soluções inteligentes dos motoristas de 
produtos perigosos e a esperar que esta proposta de mediação avance rápido para a real solução a Arbitragem que terminada 
trará novas lutas mas conscientesUm bom caminho do sindicato em causa e uma prova do fracasso da concertação social em 
Portugal que colocou a Antram na ilegalidade o que é a primeira vez que acontece. 
In Estrategizando Online| 15/08/2019  

 
VÍDEO : ANTRAM recusa negociar enquanto durar a greve 

VÍDEO : Grevistas tinham desafiado o patronato para uma reunião esta quinta-feira. 
In Euronews Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa negociar enquanto durar a greve 

Grevistas tinham desafiado o patronato para uma reunião esta quinta-feiraA crise energética está para durar e Portugal continua 
sem ultrapassar a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Euronews Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível entre segunda e quarta-feira 

A GNR e a PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da 
situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que acordo entre Fectrans e Antram é muito importante 

Acordo entre as partes foi assinado esta quarta-feira, numa reunião com a presença do Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Governo tenta acordo com segundo sindicato em greve 

Ministro Pedro Nuno Santos recebe Antram e SIMM, o sindicato de camionistas que também está em greve. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Antram+Fectrans. O que sabemos e não sabemos sobre o "acordo" que o Governo celebrou 

Ao terceiro dia de greve, o sindicato da CCTG conseguiu mais garantias das empresas de transportes - com o patrocínio do 
Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

Pardal Henriques tem esperança de conseguir uma reunião ainda hoje com os patrões da AntramO porta-voz do Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi feito à revelia dos 
motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Governo consegue acordo com SIMM. Só resta um sindicato em greve 

Ministro Pedro Nuno Santos recebeu Antram e SIMM, o sindicato de camionistas que também estava em greve aceitou já 
desconvocá-la e voltar às negociações formais com a Antram. 
In Expresso Online| 15/08/2019  
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Motoristas obrigam Governo a chamar Antram a jogo 

"O melhor caminho será recorrer à mediação do Governo", disse o presidente do Sindicato dos Motoristas, Francisco São Bento, 
no final da reunião no ministério do Trabalho. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Motoristas apostam em mediador externo para levar Antram a negociar 

Sem garantia de terem o patronato à mesa, os motoristas em greve depositaram num sindicalista do Pessoal de Voo da Aviação 
Civil a esperança para levarem a Antram à reunião da tarde desta quinta-feira, no ministério do Emprego 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Em direto: Antram recusa desafio dos motoristas. Só negoceia sem greve 

A greve já entrou no quarto dia, mesmo depois do acordo entre Antram e Fectrans - muito celebrado pelo Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Em direto: Sindicato pede mediação do Governo. Bola está do lado da Antram 

A greve já entrou no quarto dia, mesmo depois do acordo entre Antram e Fectrans - muito celebrado pelo Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Em direto: Governo e Antram pressionam motoristas de matérias perigosas. "O país inteiro espera pelo fim da greve", diz Pedro 
Nuno Santos 

A greve já entrou no quarto dia, mesmo depois do acordo entre Antram e Fectrans - muito celebrado pelo Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Pedro Polónio: Antram só negoceia quando a greve terminar 

Enquanto a greve continuar, a Antram não negoceia com o Sindicato dos Motoristas de Matérias PerigosasA Antram só vai 
negociar com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas do qual Pardal Henriques é assessor jurídico, quando a greve for 
terminada, avisou Pedro Polónio, representante da associação de transportes 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
ENSE apela a "contenção" no uso de combustíveis 

A entidade que monitoriza o sector energético lembra que a greve "continua" a criar constrangimentos e pede "contenção" no 
quarto dia de greveAo quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas há falhas "pontuais" em alguns postos de 
abastecimento e a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) apelou à "contenção" dos automobilistas na "utilização de 
combustíveis" 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Pedro Polónio: "Apostámos muito forte na manutenção de uma boa relação com os trabalhadores" 

Pedro Polónio, representante da Antram, esclareceu que a reunião desta quarta-feira foi mais um encontro de trabalho, onde se 
chegou mais longe na concretização da revisão do contrato coletivo de trabalho 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Em direto: Governo assume que processo de "mediação não é viável" 

A greve já entrou no quarto dia, mesmo depois do acordo entre Antram e Fectrans - muito celebrado pelo Governo. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
Governo vai indicar mediador para greve dos motoristas 

"O melhor caminho será recorrer à mediação do Governo", disse o presidente do Sindicato dos Motoristas, Francisco São Bento, 
no final da reunião no ministério do Trabalho. 
In Expresso Online| 15/08/2019  

 
AÍ ESTÁ A SOLUÇÃO!! 

HÉLIO BERNARDO LOPES *. 
In Farol da Nossa Terra Online| 15/08/2019  

 
Editorial - Patrões e CGTP de mãos dadas pela primeira vez 
In i| 15/08/2019  

 
"Quando houver uma greve de médicos também chamam os médicos militares?" 
In i| 15/08/2019  

 
Governo aceita proposta do sindicato de matérias perigosas e vai nomear mediador 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu esta quinta-feira ao Governo para nomear mediador. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques: "Portugueses merecem um pedido de desculpas da ANTRAM e do Governo" 

Pardal Henriques defende que não são os motoristas que têm de pedir desculpa aos portugueses pela paralisaçãoO Sindicato 
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Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou, esta quinta-feira, que o Governo e a ANTRAM devem um 
pedido de desculpa aos portugueses, uma vez que a greve se mantém apenas porque a associação que reúne as empresas de 
transportes recusou negociar 
In i Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias reunido com Antram 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias está no ministério das Infraestruturas a negociar com a Antram. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Patrões e CGTP de mãos dadas pela primeira vez 

Não fosse a inexistência de uma oposição e o Governo não poderia comportar-se desta forma, usando uma associação, a dos 
patrões, para dar cabo da greve e da credibilidade dos grevistas, com a ajuda da CGTPSe o tempo não estivesse tão incerto, talvez 
as notícias fossem outras 
In i Online| 15/08/2019  

 
Greve continua esta quinta-feira sem diálogo à vista 

Sindicato desafiou Antram para reuniãoA greve dos motoristas de matérias perigosas continua esta quinta-feira, naquele que é já 
o quarto dia desta paralisação. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Motoristas. Guerra de nervos pode ser resolvida hoje? 

O Governo decidiu que, afinal, não é preciso alargar a requisição civil, o sindicato convida a Antram para uma reunião e acusa GNR 
de deter dois motoristas. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas pedem mediação do Governo 

A Antram não esteve presente na reunião de hoje e a greve mantém-se. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Sindicato Motoristas de Mercadorias desconvoca greve 

Reunião entre Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, Governo e Antram termina com acordo e motoristas 
regressam esta sexta-feira ao trabalho. 
In i Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

Os valores estarão em vigor a partir do próximo ano e foram acordados numa reunião realizada na quarta-feira à noite no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou associação sindical 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

José Oliveira, coordenador nacional da Fectrans, considerou que o acordo resolve algumas das "questões nucleares" dos 
trabalhadores, prevendo aumentos salariais de pelo menos 120 euros 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

A ANAREC afirmou na quarta-feira que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados 
devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego anunciou que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a 
Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
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In Impala Online| 15/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do Emprego e Relações 
de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o SNMMP fez esta tarde ao Governo 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido está "solidário" com os motoristas de pesados, mas 
advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para "limitar direito à greve" 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas devido à greve dos motoristas 

O Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia exige que o Governo encontre uma solução . 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas preocupa revendedores de combustíveis 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou que está preocupada com o aumento de custos e 
quebra de receitas dos seus associados. 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é falso existência de esquadras encerradas devido a greve 

PSP desmente as afirmações do Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável" 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua esta quinta-feira em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, num dia em que 
chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, num dia em que chegou a haver 
a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas pede mediação do Governo 

Francisco São Bento, presidente do SNMMP, anunciou que se trata do melhor caminho . 
In Impala Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. 
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Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

José Oliveira, coordenador nacional da Fectrans, considerou que o acordo resolve algumas das "questões nucleares" dos 
trabalhadores, prevendo aumentos salariais de pelo menos 120 eurosAntram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo 
de trabalhoAtualidade Por Lusa Atualizado a 15 Ago, 2019, 1:13 PARTILHEA Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo 
relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros"PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que 
seja exemploAtualidade Por Lusa Atualizado a 15 Ago, 2019, 1:13 PARTILHEO primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o 
acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um 
"exemplo seguido por outros" 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicatoAtualidade Por Lusa Atualizado a 15 Ago, 2019, 5:19 
PARTILHEO porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-
Fectrans foi feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

O ministro do Ambiente disse hoje que não percebe as queixas dos responsáveis por postos de abastecimento que integram a 
Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), lembrando que o país está a viver uma greve 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

AAntram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-
feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido está "solidário" com os motoristas de pesados, mas 
advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para "limitar direito à greve" 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristas 

Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristasAtualidade Por Lusa Atualizado a 
15 Ago, 2019, 12:23 PARTILHEA Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está 
preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias 
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perigosas e de mercadorias 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O SNMMP pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o 
presidente da estrutura sindical, Francisco São BentoSindicato das matérias perigosas pede mediação do GovernoAtualidade Por 
Lusa Atualizado a 15 Ago, 2019, 17:27 PARTILHEO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a 
mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, 
Francisco São Bento 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, num dia em que chegou a haver 
a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronatoGreve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vistaAtualidade Por 
Lusa Publicado a 15 Ago, 2019, 9:17 PARTILHELisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - Portugal continua hoje em crise energética devido à 
greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado em que chegou a haver a expectativa de uma 
reunião entre grevistas e patronato 
In Informa+ Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo "histórico" sobre contrato coletivo de trabalho 

Manuel Oliveira, coordenador nacional da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, FECTRANS, afeta à CGTP, 
considerou que o acordo resolve algumas das "questões nucleares" dos trabalhadores, prevendo aumentos salariais de pelo 
menos 120 euros 
In iPressGlobal Online| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para esta reunião nesta quinta-feira 
In JM| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas, diz sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In JM Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristas 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In JM Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas 

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In JM Online| 15/08/2019  
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Bombas prioritárias perdem milhares de euros 
In Jornal de Notícias| 15/08/2019  

 
PSP nega que haja esquadras fechadas devido à greve 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou, esta quinta-feira a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Jornal de Notícias Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunir com sindicato dos motoristas e outras notícias em 60 segundos 

15 Agosto 2019 às 07:56FacebookTwitterPartilharComentar. 
In Jornal de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Motoristas mantém desafio para reunir com ANTRAM e outras notícias da manhã em 60 segundos 

In Jornal de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Bombas reservadas a prioritários perdem milhares de euros por dia 

Alexandra Figueira 15 Agosto 2019 às 01:00FacebookTwitterPartilharComentarOs postos de abastecimento exclusivos para 
veículos prioritários estão a perder centenas de milhares de euros por dia. 
In Jornal de Notícias Online| 15/08/2019  

 
Quarto dia de greve começa com mais de 15% das bombas sem combustível 

No início desta manhã, pelas 8h30, havia 570 bombas sem gasolina e 796 sem gasóleo, de acordo com o site "Já não dá para 
abastecer". 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

"Há esquadras encerradas. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível entre segunda e quarta-feira 

A GNR e a PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da 
situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi esta quinta-feira anunciado 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve Motoristas: GNR e PSP conduziram 84 camiões desde segunda-feira 

Os veículos tiveram como destino Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
CGTP e ANTRAM chegam a acordo sobre camionistas 

"Concluímos esta primeira fase, este acordo é o acordo que é possível", disse no final desta reunião, José Manuel Oliveira, 
coordenador da Fectrans. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Pardal Henriques diz que acordo Antram-Fectrans foi feito "à revelia dos camionistas" 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível esta quinta-feira uma reunião com o patronato 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Acordo entre a Antram e a Fectrans: o que ficou definido? 

A Antram e a Fectrans chegaram a um acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
"Antram não quer negociar e quer que se mantenha a greve", acusa líder do SNMMP 

Francisco São Bento garante que o pedido de reunião para esta quinta-feira às 15h se mantém. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Pedro vs André. As frases mais ´inflamadas´ trocadas entre dois advogados 

Pedro Pardal Henriques e André Matias de Almeida são colegas de profissão mas estão em lados diferentes da barricada num 
conflito laboral que já vai no quarto dia. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
"Há a possibilidade de reunir já amanhã", diz presidente da SNMMP 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, realçou que, apesar de se tratarem de 
reuniões bi-partidas, há a possibilidade de reunir já esta sexta-feira. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  
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Sindicato desafia Antram a pedir desculpas aos portugueses pelos impactos da greve 

O porta-voz do sindicato afirma que a greve só se mantém porque a Antram não quer negociar. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Antram pede fim da greve para retomar negociações 

SNMMP pediu ao Governo para mediar negociação com a Antram mas os patrões só aceitam negociar após ser decretado o fim da 
greve. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Governo vai mediar conflito entre motoristas e Antram mas avisa: "Em contexto de greve, é difícil" 

Mediador do Governo vai entrar em contacto com a Antram já esta sexta-feira mas avisa que "negociar em contexto de greve é 
difícil". 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Motoristas querem negociar com a Antram. Estratégia passa por mediador externo 

Motoristas já se encontram no quarto dia de greve e depositam num sindicalista do Pessoal de Voo da Aviação Civil a esperança 
para levarem a Antram à reunião da tarde desta quinta-feira, no ministério do Emprego 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
António Costa: "Que ninguém fique isolado numa greve estéril" 

Num segundo tweet, o primeiro-ministro foi mais longe e apelou a que "ninguém fique isolado numa greve estéril que 
compromete o diálogo"Tal como já tinha feito ontem, o primeiro-ministro voltou esta quinta-feira ao Twitter para mostrar 
satisfação pelo acordo alcançado entre a Antram e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Trabalho noturno e aumento salarial. Fectrans explica quanto vão ganhar os motoristas com novo memorando 

O coordenador da estrutura sindical revela que a questão central das negociações se centra nos salários. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve Motoristas: familiares juntam-se a grevistas em Aveiras de Cima 

Os motoristas de matérias perigosas encontram-se em greve desde segunda-feira. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou esta quinta-feira que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao 
trabalho de polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou esta quinta-feira que está preocupada com o 
aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de 
mercadorias 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Matos Fernandes: "A situação passa-se com toda a normalidade, os serviços mínimos estão a ser cumpridos" 

"O grande esforço que fizemos teve êxito e as pessoas podem fazer as suas viagens em segurança e com a certeza de que há 
combustível", frisou Matos Fernandes em declrações aos jornalistas, em Lisboa, numa espécie de balanço ao quarto dia da greve 
dos motoristas 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
PCP: Paralisação por tempo indeterminado pode contribuir para "limitar direito à greve" 

"Não haja a menor dúvida: o PCP é inteiramente solidário com os trabalhadores do setor e as suas reivindicações", afirmou 
Jerónimo de Sousa aos cerca de 300 militantes presentes no comício de verão que o PCP realiza anualmente junto à praia de 
Monte Gordo, Vila Real de Santo António, e que serviu para apresentar o cabeça de lista da CDU pelo distrito de Faro à Assembleia 
da República, Tiago Raposo 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Governo diz desconhecer existência de esquadras da PSP fechadas 

"Não tenho nenhuma informação de que seja verdade", disse João Pedro Matos Fernandes numa conferência, realizada hoje na 
sede da Entidade Nacional para o Setor Energético, em Lisboa. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: depois do SIMM, Governo apela ao SNMMP para desconvocar greve. Sindicato só decide amanhã 

O ministro Pedro Nuno Santos saudou o fim da greve decidido pelo SIMM e pediu aos responsáveis do SNMMP que façam o 
mesmo. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/sindicato-desafia-antram-a-pedir-desculpas-aos-portugueses-pelos-impactos-da-greve-479172
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/antram-pede-fim-da-greve-para-retomar-negociacoes-479369
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/governo-vai-mediar-conflito-entre-motoristas-e-antram-mas-avisa-em-contexto-de-greve-e-dificil-479331
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/motoristas-querem-negociar-com-a-antram-estrategia-passa-por-mediador-externo-479260
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-que-ninguem-fique-isolado-numa-greve-esteril-479491
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/trabalho-noturno-e-aumento-salarial-fectrans-explica-quanto-vao-ganhar-os-motoristas-com-novo-memorando-479146
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/greve-motoristas-familiares-juntam-se-a-grevistas-em-aveiras-de-cima-479343
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/greve-dos-motoristas-psp-diz-que-e-falso-haver-esquadras-encerradas-por-causa-da-greve-479271
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/revendedores-de-combustiveis-preocupados-com-prejuizos-provocados-pela-greve-dos-motoristas-479139
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/matos-fernandes-a-situacao-passa-se-com-toda-a-normalidade-os-servicos-minimos-estao-a-ser-cumpridos-479145
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pcp-paralisacao-por-tempo-indeterminado-pode-contribuir-para-limitar-direito-a-greve-479312
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/governo-diz-desconhecer-existencia-de-esquadras-da-psp-fechadas-479196
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/greve-dos-motoristas-governo-suspende-processo-de-mediacao-479455


Greve dos Motoristas: Mantém-se a normalidade junto à refinaria de Sines 

Os motoristas, que cumprem esta quinta-feira o quarto dia de greve, "mantém os serviços mínimos" na refinaria de Sines, disse 
hoje o coordenador do sul do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
"Estamos em greve". Matos Fernandes diz não perceber queixas dos responsáveis dos postos REPA 

"Não consigo perceber qual é o prejuízo que poderão estar a ter quando comparado com o comum dos postos porque estamos 
em greve", afirmou João Pedro Matos Fernandes, em conferência de imprensa realizada hoje na sede da Entidade Nacional para o 
Setor Energético, em Lisboa 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
SNMMP pede mediação do Governo para negociações 

Ao quarto dia de greve, este sindicato pediu mediação do Governo nas negociações com a Antram. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Governo, PS e UGT - PCP e CGTP - Bloco de Esquerda: há aqui uma santa aliança formada contra a independência sindical. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/08/2019  

 
A GREVE DE 2021 CHEGOU MAIS CEDO E VEM DE TROTINETE! 

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas 
de Mercadorias (SIMM), a já iniciada e tão divulgada greve dos motoristas assola o país 
In JUP Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicatoLisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do 
Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi feito à revelia dos 
motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Trucker bosses, Communist-backed union agree, independents refuse 

Portugal: Trucker bosses, Communist-backed union agree, independents refuseLisbon, Aug. 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
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Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém desafio à ANTRAM para encetar negociações (C/ ÁUDIO E VÍDEO) (ATUALIZADA) 

Motoristas: Sindicato mantém desafio à ANTRAM para encetar negociações (C/ ÁUDIO E VÍDEO) (ATUALIZADA)*** Serviços áudio 
e vídeo disponíveis em www. 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve (C/ ÁUDIO E VÍDEO) 

Motoristas: Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve (C/ ÁUDIO E VÍDEO)*** Serviços 
áudiom e vídeo disponíveis em www. 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicatoLisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O secretário de 
Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o 
conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greveLisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz da 
Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte às negociações, 
seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém desafio à ANTRAM para encetar negociações 

LusaÁudio: Motoristas: Sindicato mantém desafio à ANTRAM para encetar negociaçõesLoading the player. 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável"Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O secretário de Estado do Emprego, Miguel 
Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram 
"não é viável" 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável"Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O secretário de Estado do Emprego, Miguel 
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Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram 
"não é viável" 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado 
em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Lusa Online| 15/08/2019  

 
Serviços mínimos estão a ser cumpridos ao 4.º dia de greve dos motoristas em Sines 

Os serviços mínimos estão a ser mantidos pelos motoristas, que cumprem hoje o quarto dia de greve, na refinaria de Sines, 
confirmou o coordenador do sul do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
In M24 Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas 

Associação Sindical dos Profissionais de PolíciaPelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 
horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos 
Profissionais de Polícia 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e ANTRAM e espera que seja exemplo 

Um dos sindicatos chegou a acordo com ANTRAMO primeiro-ministro, António Costa, saudou esta quarta-feira o acordo alcançado 
entre a ANTRAM e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por 
outros" 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre ANTRAM e sindicato 

Anunciou o ministro Miguel CabritaO secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo 
vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP) 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

Associados do sindicato reúnem-se em Aveiras de CimaO presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, 
garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem 
os motoristas desconvocarem a greve 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristas 

Crise energéticaA Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas 
devido ao trabalho de polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias PerigosasO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu 
hoje a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura 
sindical, Francisco São Bento 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua em crise energéticaPortugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias, num dia feriado em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Minho Online (O)| 15/08/2019  

 
Acordo entre Fectrans e Antram 

A Antram e a Fectrans assinaram um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Mundo Português Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém vontade em negociar apesar da recusa da Antram 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Mundo Português Online| 15/08/2019  

 
Sindicato pede mediação do governo 

Passados quatro dias a greve dos motoristas de matérias perigosas continua com o sindicato a pedir a medicação do governo nas 
negociações com a Antram que recusa reunir enquanto a greve não for desconvocada 
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In Mundo Português Online| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans implica aumentos de 266 euros para motoristas de matérias perigosas 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Histórico, o possível, ou feito à revelia. O que diz o acordo entre a Antram e a Fectrans 

O memorando de entendimento alcançado entre a Fectrans e a Antram ainda será discutido com os trabalhadores, para que o 
processo de negociação seja retomado em setembro. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Motoristas pedem mediação do Governo para negociar com Antram 

O sindicato dos motoristas pede ao Governo que conduza "reuniões bipartidas" com a Antram e com os trabalhadores, 
separadamente. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Antram rejeita voltar à mesa das negociações enquanto a greve se mantiver 

Os patrões mantêm a exigência sobre o fim da greve para regressarem à mesa das negociações com o sindicato dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Nuno Santos: "Não estamos do lado dos patrões nem dos trabalhadores. Estamos ao lado dos portugueses" 

O ministro das Infraestruturas felicitou o sindicato independente dos motoristas por ter anunciado o fim da greve dos seus 
associados, aceitando regressar às negociações. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Governo: Mediação termina, só será possível quando a greve não estiver ativa 

Os sindicatos pediram ao Governo que nomeasse um mediador para que as negociações com os patrões pudessem decorrer, sem 
levantar a greve. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Sindicato independente desconvoca a greve 

O sindicato independente de mercadorias aceitou desconvocar a greve, de forma a voltar a sentar-se à mesa das negociações com 
a Antram, uma condição imposta pela associação dos patrões para reiniciar as conversações 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Pardal Henriques: Não vamos desconvocar a greve. O pressuposto é este 

O representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, reiterou esta noite 
que a greve não será desconvocada. 
In Negócios Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai negociar com mediador aberto a cedências 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reconheceu hoje que a mediação é o melhor 
caminho para desbloquear o conflito entre os motoristas e a Antram e admitiu algumas cedências por parte dos motoristas 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas, acusa sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Ministro saúda acordo Antram-Fectrans por servir trabalhadores e empresas 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou o acordo alcançado hoje entre os patrões da 
camionagem e a federação sindical da CGTP, por "servir os motoristas e a competitividade das empresas" 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  
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Governo vai nomear mediador para conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Costa saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Sindicato lamenta "intransigência" da Antram 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas lamentou hoje a "intransigência" da Antram, que exige 
que a greve seja desconvocada para aceitar sentar-se à mesa das negociações 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação entre Antram e sindicato "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável". 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Antram apela a sindicato de Pardal para também desconvocar greve 

O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
"Portugueses merecem um pedido de desculpas" da ANTRAM e do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) mantém o desafio à ANTRAM para uma reunião na tarde 
desta quinta-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Governo dá parabéns ao Sindicato Independente por desconvocar greve 

O ministro das Infraestruturas deu hoje os parabéns ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) pela 
desconvocação da greve, apelando ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que faça o mesmo e se 
junte às negociações 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Saída de camiões mantém-se em Aveiras de Cima apesar do feriado 

Os camiões de transporte de matérias perigosas estão hoje a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), 
em Aveiras de Cima, Lisboa, e segundo um sindicato dos motoristas os serviços mínimos estão a ser cumpridos 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Familiares juntam-se a grevistas em Aveiras de Cima 

Vários familiares juntaram-se hoje aos motoristas de matérias perigosas que compõem o piquete de greve à porta da Companhia 
Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa. 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
"Vozes que são ouvindo dão lastro para pôr em causa direito à greve" 

Jerónimo de Sousa sublinha que o PCP está "solidário" com os trabalhadores e "com as suas reivindicações", neste que é o quarto 
dia da greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias. 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos da greve 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Serviços mínimos estão a ser cumpridos, garante ENSE 

O abastecimento dos postos de combustível e dos aeroportos está a processar-se com regularidade no país, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos legalmente estabelecidos, anunciou hoje a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 
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O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
Greve de motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia de 
feriado em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
A expectativa de reunião desvaneceu e greve prossegue sem diálogo à vista 

Esta quinta-feira marca o quarto dia da greve dos motoristas numa paralisação por tempo indeterminado e depois de o Governo 
ter aprovado uma requisição civil parcial, logo no primeiro dia da paralisação 
In Notícias ao Minuto Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Coimbra · RegiãoPSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de 
efetivos"por Notícias de CoimbraAgosto 15, 2019Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 
horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos 
Profissionais de Polícia 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

CoimbraAntram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalhopor Notícias de CoimbraAgosto 15, 2019A Antram e 
a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das Infraestruturas e 
da Habitação, em Lisboa 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

CoimbraMinistro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPApor Notícias de CoimbraAgosto 15, 2019O ministro do 
Ambiente disse hoje que não percebe as queixas dos responsáveis por postos de abastecimento que integram a Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), lembrando que o país está a viver uma greve 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

Empresas · GovernoSindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociaçõespor Notícias de CoimbraAgosto 
15, 2019O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral 
do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Em Coimbra há gasóleo e gasolina para todos. Sem bichas! 

Carteira · Cidade · CoimbraEm Coimbra há gasóleo e gasolina para todos. 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristas 

PolíciasPSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristaspor Notícias de CoimbraAgosto 15, 
2019A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao 
trabalho de polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

Coimbra · Empresas · Governo · RegiãoRevendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos 
motoristaspor Notícias de CoimbraAgosto 15, 2019A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou 
hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de 
matérias perigosas e de mercadorias 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para terminar conflito entre patrões e motoristas 

CoimbraGoverno vai nomear mediador para terminar conflito entre patrões e motoristaspor Notícias de CoimbraAgosto 15, 
2019O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Empresas · GovernoGreve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vistapor Notícias de CoimbraAgosto 15, 2019Portugal 
continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado em que 
chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Notícias de Coimbra Online| 15/08/2019  
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Em direto/ Ao 4º dia, a greve parece estar para durar. ANTRAM rejeita reunião com sindicato 

Ambiente é calmo em Aveiras de Cima, com menos grevistas, mas a paralisação não dá sinais de estar perto de terminar. 
In Observador Online| 15/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 

"Não haja a menor dúvida: o PCP é inteiramente solidário com os trabalhadores do setor e as suas reivindicações", afirmou 
Jerónimo de Sousa aos cerca de 300 militantes, no comício de verão do partido. 
In Observador Online| 15/08/2019  

 
Uma história de hipocrisia 

António Costa precisa, quanto mais não seja por causa da dúbia origem do seu poder, de afirmar constantemente a sua 
autoridade. 
In Observador Online| 15/08/2019  

 
Defender os patrões, esmagar os grevistas 

Para os comunistas, não é concebível que as lutas dos trabalhadores se possam travar fora da esfera de influência da CGTP - isto é, 
do próprio PCP. 
In Observador Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo "histórico" sobre contrato coletivo de trabalho 

João Relvas / LusaO coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), José Manuel OliveiraA 
ANTRAM e a FECTRANS assinaram esta quarta-feira um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Paivense Online| 15/08/2019  

 
Sem feriado e sem diálogo. Greve continua com polícias a substituir motoristas 

O motorista que se encontrava em casa e foi notificado pela GNR para se apresentar ao serviço, Anibal Cartaxo Portugal continua 
em crise energética com a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias a decorrer pelo quarto dia consecutivo 
In Paivense Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Leça da Palmeira 

Junta-se agora em direto a jornalista Beatriz Veloso, a partir da refinaria de Leça da Palmeira. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo garante que a normalidade vai continuar 

Ao 4º dia de greve, o Governo aceitou o pedido do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas para nomear um mediador. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 15/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível entre segunda e quarta-feira 

A GNR e a PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da 
situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Ministro saúda acordo Antram-Fectrans por servir trabalhadores e empresas 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou o acordo alcançado hoje entre os patrões da 
camionagem e a federação sindical da CGTP, por "servir os motoristas e a competitividade das empresas" 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
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In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Antram recusa reunião com Sindicato dos Motoristas enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que a greve só se 
mantém porque a Antram recusa negociar e desafiou os patrões a pedirem desculpa aos portugueses 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve - Jerónimo 

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido está "solidário" com os motoristas de pesados, mas 
advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para "limitar direito à greve" 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Familiares juntam-se a grevistas em Aveiras de Cima 

Aveiras de Cima, Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - Vários familiares juntaram-se hoje aos motoristas de matérias perigosas que 
compõem o piquete de greve à porta da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos estão a ser cumpridos - ENSE 

O abastecimento dos postos de combustível e dos aeroportos está a processar-se com regularidade no país, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos legalmente estabelecidos, anunciou hoje a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas 

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Mantém-se a normalidade junto à refinaria de Sines 

Os motoristas, que cumprem hoje o quarto dia de greve, "mantém os serviços mínimos" na refinaria de Sines, disse hoje o 
coordenador do sul do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Porto Canal Online| 15/08/2019  

 
Há agentes da PSP "a trabalhar 24 horas" devido à greve 

OuvirPelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se 
agravou com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Postal do Algarve Online| 15/08/2019  

 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/193433
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193425
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193456
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193459
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193485
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193484
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193481
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193483
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193477
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193460
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193480
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193476
http://portocanal.sapo.pt/noticia/193458
http://www.postal.pt/2019/08/ha-agentes-da-psp-a-trabalhar-24-horas-devido-a-greve/


PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

OuvirA Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou esta quinta-feira, 15 de agosto, "que é 'totalmente falso' que estejam esquadras 
fechadas devido ao trabalho de polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas", segundo 
avança a agência Lusa 
In Postal do Algarve Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

OuvirPortugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia 
feriado em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Postal do Algarve Online| 15/08/2019  

 
Motoristas : Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Press Minho Online| 15/08/2019  

 
Governo aceita mediar conflito mas pede fim da greve para "negociação ter sucesso" 

Home Economia. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 15/08/2019  

 
Greve continua apesar de acordo entre Antram e Fectrans 

Motoristas: Greve pode prolongar-se por vários diasO acordo celebrado entre a Antram, representante dos empresários do setor 
rodoviário, e a Fectrans, sindicato afeto à CGTP, foi feito à revelia dos trabalhadores, acusou, esta quinta-feira, 15 de agosto, o 
porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

O ministro do Ambiente disse hoje que não percebe as queixas dos responsáveis por postos de abastecimento que integram a 
Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), lembrando que o país está a viver uma greve 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 
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O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte 
às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido está "solidário" com os motoristas de pesados, mas 
advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para "limitar direito à greve" 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve dos motoristas 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável" 

: Governo diz que mediação "não é viável"Por Lusa15 Agosto 2019 - 20:58O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, 
disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é 
viável" 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado 
em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In PT Jornal Online| 15/08/2019  

 
Motoristas em greve sob pressão depois de novo acordo 

A greve, que vai para o quarto dia, levou ao cancelamento de reservas nos hotéis, admite o presidente da Região de Turismo do 
Algarve. 
In Público| 15/08/2019  

 
O respeitinho não é bonito 

Jornalista jmtavares@outlook. 
In Público| 15/08/2019  

 
O que diz o acordo fechado entre motoristas e patrões? 

Na quarta-feira à noite, o Governo apadrinhou a assinatura de um memorando de entendimento entre empresas transportadoras 
(Antram) e os sindicatos afectos à CGTP (Fectrans) que prevê aumentos salariais, mas não só 
In Público Online| 15/08/2019  

 
Motoristas em greve pressionados com novo acordo com outro sindicato 

Foi assinado um memorando de entendimento que prevê aumentos de 120 euros com o sindicato que não está em greve. 
In Público Online| 15/08/2019  

 
Aperta o cerco à greve, sindicato de matérias perigosas mais isolado 

Pedido de mediação do sindicato foi recusado pela Antram, que conseguiu convencer SIMM a desisitir da greve. 
In Público Online| 15/08/2019  

 
Os camionistas a defender a nossa democracia 

O perigo da extrema-direita não vem de um sindicato a lutar por 900 euros. 
In Público Online| 15/08/2019  

 
Jerónimo de Sousa diz que promotores do protesto dos motoristas dão "pretextos para limitar a greve" 

Líder do PCP afirmou que o partido está "inteiramente solidário" com os trabalhadores do sector. 
In Público Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 
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O Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato dos Motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas querem reunir às 3 da tarde de hoje com a ANTRAM. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A greve dos motoristas de mercadorias mantém-se. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - Pedro Nuno Santos 

Pedro Nuno Santos falou ontem sobre o novo acordo coletivo de trabalho entre a Antram e a FECTRANS. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

4º dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

ANTRAM e FECTRANS, o maior sindicato do setor dos motoristas, chegaram a um entendimento para um novo acordo coletivo de 
trabalho. 
In Rádio Comercial - Notícias| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível até quarta-feira 

Operação no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas15 de 
agosto de 2019 às 12:25GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível até quarta-feiraGNR e a PSP asseguraram, entre 
segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da situação de alerta declarada pelo 
Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PM saúda acordo entre Fectrans e Antram 

António Costa espera que acordo alcançado seja um exemplo15 de agosto de 2019 às 07:31Motoristas: PM saúda acordo entre 
Fectrans e AntramO primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando 
que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente desconhece encerramento de esquadras da PSP 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas15 
de agosto de 2019 às 15:49Ministro do Ambiente desconhece encerramento de esquadras da PSPO ministro do Ambiente afirmou 
hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o desvio de forças de segurança para 
conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém desafio à Antram para reunião esta quinta-feira 

A Antram recusa negociar enquanto durar a greve dos motoristas15 de agosto de 2019 às 12:14Sindicato mantém desafio à 
Antram para reunião esta quinta-feiraO presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai 
estar às 15h00 na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas 
desconvocarem a greve 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicatoO secretário de Estado do Emprego, Miguel 
Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o 
Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram volta a pedir fim da greve para negociar 

Antram volta a pedir fim da greve para negociarA Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem 
reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez 
esta tarde ao Governo 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é falso haver esquadras encerradas por causa da greve 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas15 
de agosto de 2019 às 16:07PSP diz que é falso haver esquadras encerradas por causa da greveA Polícia de Segurança Pública (PSP) 
afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de polícias na condução e escolta de 
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camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greveA Associação Nacional de Revendedores de 
Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados 
devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

Sindicato das matérias perigosas pede mediação do GovernoO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da 
estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Rádio Comercial Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve e "falta de efetivos" - Notícias 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - Notícias 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho - Notícias 

A Antram e a Fectrans assinaram na quarta-feira à noite um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve - Notícias 

Tweet15 de Agosto de 2019 | por LusaA Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato - Notícias 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve - Notícias 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo - Notícias 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Rádio Nova Online| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas pediu mas a ANTRAM recusou. 
In Rádio Observador - Notícias| 15/08/2019  

 
GREVE DOS MOTORISTAS CAUSA ´ROTURA´ NAS ESQUADRAS DA POLÍCIA 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Rádio Regional Online| 15/08/2019  

 
Mantém-se a normalidade junto à refinaria de Sines 

Os motoristas, que cumprem hoje o quarto dia de greve, "mantém os serviços mínimos" na refinaria de Sines, disse hoje o 
coordenador do sul do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Rádio Sines Online| 15/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

Para chegar a um entendimento que permita terminar a greveO Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
pediu esta quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o 
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presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Record Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos motoristas de mercadorias acaba de suspender a greve que iniciou a 12 de agosto e volta à mesa 
das negociações com a Antram. 
In Renascença - Notícias| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas 

O Governo vai nomear um mediador para tentar pôr fim ao conflito entre a Antram e sindicato de motoristas de matérias 
perigosas, uma indicação deixada esta tarde pelo secretário de Estado do emprego Miguel Cabrita 
In Renascença - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 

O Sindicato dos Motoristas pediu a mediação do Governo para negociações indiretas com a Antram, já que a Associação de 
transportadoras de mercadorias não quer negociar diretamente com o sindicato e o Governo já decidiu nomear um mediador 
In Renascença - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Há um delegado sindical dos motoristas de matérias perigosas que já admite nas próximas horas ou dias, o fim da greve. 
In Renascença - Notícias| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

As empresas de transporte de mercadorias recusaram o convite para um encontro esta quinta-feira. 
In Renascença - Notícias| 15/08/2019  

 
Fectrans garante aumento de 120 euros por mês. António Costa pede que outros sindicatos sigam o exemplo 

Sindicato não fala em "acordo histórico", como fez a Antram, mas diz que foi o "acordo possível". 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
"Não está fora de hipótese acabar com a greve", admite delegado sindical 

Manuel Mendes, representante dos trabalhadores junto da refinaria de Leça da Palmeira, diz à Renascença que a suspensão da 
greve é uma hipótese. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Antram só aceita negociar se greve dos motoristas terminar 

[Em atualização]A ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) só negoceia com os 
sindicatos se estes decretarem o fim da greve das motoristas, esclarece esta quinta-feira, em comunicado 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. SIMM negoceia com Antram e Governo 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou esta segunda-feira, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Antram não se vai reunir com grevistas na quinta-feira 

Pedro Polónio explicou que não estão reunidas as condições para os empregadores se encontrarem com os grevistas na quinta-
feira, rejeitando assim o desafio feito esta quarta-feira por Pardal Henriques 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Governo anuncia que mediação na greve dos motoristas "não é viável" 

O mediador deveria contactar a Antram já esta sexta-feira, mas agora o processo cai por terra, apenas quatro horas depois de ter 
sido anunciada essa hipótese. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo apela ao regresso às negociações 

O Governo fez uma oferta de mediação e não a retirou, disse o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, em entrevista à SIC Notícias. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Mediador deve entrar em ação na sexta-feira. "Compete somente ao Governo a desconvocação", diz sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai pedir a mediação do Governo no conflito que mantém com a 
ANTRAM, mas não termina para já com a paralisação. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai ter mediador. "Compete somente ao Governo a desconvocação", diz sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai pedir a mediação do Governo no conflito que mantém com a 
ANTRAM, mas não termina para já com a paralisação. 
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In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Fim da greve dos motoristas à vista? "Compete somente ao Governo a desconvocação", diz sindicato 

[em atualização]O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai pedir a mediação do Governo no conflito 
que mantém com a ANTRAM e que originou a convocação da greve a partir desta segunda-feira, por tempo indeterminado 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Motoristas vão "redefinir estratégias para batalha que está ganha" 

Presidente e porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acusam FECTRANS de celebrar acordos à margem dos 
trabalhadores e garantem que a greve só continua se a Antram quiser. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Motoristas vão "redefinir estratégias para esta batalha que está ganha" 

Presidente e porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acusam FECTRANS de celebrar acordos à margem dos 
trabalhadores e garantem que a greve só continua se a Antram quiser. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
PCP está "solidário" com motoristas, mas promotores dão "pretextos à limitação do direito à greve" 

Jerónimo de Sousa também criticou o Governo, que adota medidas como "serviços mínimos, requisição civil, entre outros 
desenvolvimentos", que !limitam o direito à greve neste setor e são suscetíveis de uma invocação alargada" 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
"O país inteiro espera o fim da greve", diz ministro das Infra-estruturas 

Pedro Nuno Santos pede ao Sindicato de Matérias Perigosas que desconvoque a greve para voltar às negociações com a Antram. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das mercadorias desconvoca greve, Sindicato das matérias perigosas fica isolado 

Decisão foi anunciada esta quinta-feira, após reunião com Antram e Governo. 
In Renascença Online| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Greve dos camionistas - direto de Sines e Matosinhos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Greve dos camionistas - direto de Aveiras de Cima e Viseu. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Direto da refinaria de Matosinhos, com o ponto de situação. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Greve a entrar no quarto dia. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunir com sindicato 

O representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas já reagiu. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunir com sindicato 

A ANTRAM não se mostra disponível para reunir hoje com o sindicato. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que o acordo assinado entre a ANTRAM e a 
FECTRANS é uma "fantochada". 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a acordo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

Pardal Henriques, o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que o acordo assinado entre a ANTRAM e a 
FECTRANS é uma "fantochada". 
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In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

O primeiro-ministro também já reagiu ao acordo alcançado ontem entre a FECTRANS e a ANTRAM. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a acordo sobre os salários. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que esta greve tem um objetivo político. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Há pouco, o ministro do Ambiente disse que, neste 4º dia de greve, os serviços mínimos estão a ser cumpridos com normalidade. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas insiste que vai estar esta tarde no Ministério do Trabalho disponível para 
negociar. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, acaba de anunciar que a mediação do conflito acabou por cair por 
indisponibilidade da ANTRAM. 
In RTP 1 - Telejornal| 15/08/2019  

 
Motoristas que não aderiram à greve 

Os motoristas que não aderiram à greve conseguiram um aumento mínimo de 120 euros para o próximo ano. 
In RTP 1 - Telejornal| 15/08/2019  

 
Ronda dos principais locais de piquetes de greve: direto de Aveiras e em Matosinhos 

Vamos agora à habitual ronda dos principais locais de piquetes de greve, Aveiras e em Matosinhos. 
In RTP 1 - Telejornal| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias no Ministério - direto 

E nesta altura, representantes do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que também estão em greve estão 
agora a caminho do Ministério das Infraestruturas. 
In RTP 1 - Telejornal| 15/08/2019  

 
Motoristas em greve 

Os motoristas em greve pediram a mediação do Governo no conflito que mantêm com a ANTRAM, mas o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas garante que esta greve não vai ser ainda suspensa 
In RTP 1 - Telejornal| 15/08/2019  

 
Greve dos transportes - comentário do presidente da FECTRANS 

José Manuel Oliveira, presidente da FECTRANS , faz um balanço da greve dos transportes de matérias perigosas. 
In RTP 2 - Jornal 2| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu formalmente a abertura do processo de mediação 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu formalmente a abertura do processo de mediação, previsto no Código do 
Trabalho. 
In RTP 2 - Jornal 2| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas - direto 

A greve que vai já no 4º dia e neste feriado de quinta-feira, no Ministério das infraestruturas, o jornalista Pedro Esteves está a 
acompanhar desenvolvimentos que levam a crer que hoje esta noite, pode haver ainda uma reunião com um dos sindicatos 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
Analisámos este ponto da greve e do conflito entre patrões e sindicatos 

Analisámos este ponto da greve e do conflito entre patrões e sindicatos de camionistas com a jornalista Inês Cardoso, diretora-
adjunto do "Jornal de Notícias". 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
Piquete de greve em Matosinhos - direto 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d425fc73-b7db-4bf1-9427-93c170d41562&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3b7b825-b568-4c31-b6c8-6f9175ab0c2d&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddaee0b1-fd5d-4d12-86b7-1ec3222ee67e&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=05e91f8e-eb92-43f4-8280-aef534cd3f8b&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1f79da7-2bcf-467c-a752-7f6fac9a3173&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=511a3163-bc81-4625-b036-1988f4d4724a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f20c199a-b1b2-4f18-8943-4c0beaa84fc8&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d84b7ae-31c0-44b9-ac8c-05f02bc58b95&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5de76c57-0aa2-4a80-a1c8-997b10e5dcde&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4accaa95-db77-4266-a1bf-0b670be99c82&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0657edc7-cf81-464b-9a31-0b5c90d22638&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddcbfeeb-4482-4ccf-814a-84c0115df8c8&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30117278-c639-4b4b-8138-078cf5170c24&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e964ff73-3ff6-4608-b134-e52f09145bcc&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=109e75e8-cc7e-401a-adc0-06bcf3c3d555&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


Junto ao piquete de greve em Matosinhos, mantém-se a jornalista da RTP, Cátia Ferraz. 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
Sindicato pede mediação ao Governo - direto de Aveiras de Cima 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas pediu mediação ao Governo nas negociações com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
FECTRANS diz que o Governo não participou na construção do acordo 

A FECTRANS diz que o Governo não participou na construção do acordo. 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
ANTRAM não compareceu no encontro desta tarde 

A ANTRAM não compareceu no encontro desta tarde. 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas mercadorias 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas pediu a mediação do Governo nas negociações com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 18/20| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai reagir às 9 da manhã, mas junto ao piquete de greve em Aveiras de Cima, já 
há quem se manifeste acerca da suspensão da greve por parte do outro sindicato 
In RTP 3 - 24 Horas| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Paralisação reduzida a um sindicato 

Um dos 2 sindicatos que convocou a greve dos motoristas, suspendeu a paralisação. 
In RTP 3 - 24 Horas| 15/08/2019  

 
Governo vai apontar mediador - direto de Aveiras 

Direto para Aveiras onde está o piquete da greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques garante que não se vai afastar 

Pedro Pardal Henriques garante que não se vai afastar e que vai continuar a apoiar o sindicato de motoristas de matérias 
perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Governo vai apontar mediador 

Declarações de Francisco São Bento, Sindicato Motoristas de Matérias Perigosas pediu a mediação do Governo para ultrapassar o 
impasse nas negociações com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas - direto 

Direto para o Ministério do Trabalho, onde já terminou a reunião na direção geral do emprego. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas - diretos 

Ponto da situação por vários pontos do país, Aveiras, Leça da Palmeira e Sines. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Quebra de receitas/Entrevista ao vice-presidente da ANAREC 

ANAREC afirma que greve provoca aumento de custos e quebra de receitas nos postos de abastecimento. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
"O tempo da greve terminou" 

A ANTRAM já ontem tinha recusado negociar depois do desafio do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM - direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas insiste que vai estar esta tarde no Ministério do Trabalho disponível para 
negociar. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  
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Greve dos camionistas 

Greve dos camionistas - direto de Aveiras, Leça da Palmeira, Matosinhos, Sines. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Regresso às negociações? 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas insiste que vai estar esta tarde no Ministério do Trabalho disponível para negociar. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a acordo salarial. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Greve dos camionistas - direto de Loulé. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Vamos então fazer um périplo pelos principais pontos estratégicos desta greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A reunião foi mediada pelo Executivo. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

O vice-presidente da ANTRAM explicou o que estava em causa neste acordo. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

O acordo consagra este aumento mínimo de 120 euros no salário mensal base dos motoristas e limites do tempo de trabalho 
extraordinário. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a acordo salarial. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Greve dos camionistas - direto de Aveiras, Matosinhos, Sines, Lisboa, Canas de Senhorim e Loulé. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A atualidade continua a ser dominada pela greve dos a motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Vamos tentar perceber qual é a situação em vários pontos estratégicos do país. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acusou o Governo e as forças de segurança de protegerem o poder 
económico. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas aceitou desconvocar esta greve e negociar com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente desconvoca greve 

Vamos ouvir o Sindicato Independente dos Motoristas que acaba de dizer que aceita desconvocar esta greve e negociar com a 
ANTRAM. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Esta noite, o secretário de Estado do emprego afirmou que o Governo não ia mediar este conflito. 
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In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Comentário de Eduardo Marçal Grilo e Luís Nobre Guedes 

Comentário de Eduardo Marçal Grilo e Luís Nobre Guedes, comentadores 360. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Para uma análise à greve dos motoristas, são convidados do 360:- José Manuel Fernandes, comentador RTP. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Matosinhos 

Já estivemos em Aveiras, onde se mantém desde o início da greve, um dos piquetes de greve. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com Sindicato Independente 

Os representantes do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias reúnem-se esta hora com o ministro das 
Infraestruturas. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo anuncia que mediação no conflito é impossível 

Nesta hora em que se sabe que o Governo está reunido com o outro sindicato em greve, o Sindicato Independente, que está a ser 
recebido pelo ministro das Infraestruturas, que ainda esta noite reunirá também com os patrões, com a ANTRAM 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras de Cima 

Esta noite, o Governo reúne-se com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Secretário do Emprego sobre mediação do Governo 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou esta noite que a mediação do conflito acabou de cair por 
indisponibilidade da ANTRAM. 
In RTP 3 - 360| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A FECTRANS e a ANTRAM assinaram ontem um acordo que prevê um aumento mínimo de 120 euros para o próximo ano. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Governo irá fazer em breve um balanço da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas - direto 

Direto de Aveiras de Cima, Sines e Matosinhos para fazer o ponto da situação do 4º dia de greve dos motoristas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 15/08/2019  

 
Revista de imprensa comentada por Ricardo Jorge Pinto 

Revista de imprensa comentada por Ricardo Jorge Pinto, jornalista. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 15/08/2019  

 
ANTRAM destaca que acordo com a FECTRANS foi o entendimento "possível" 

O vice-presidente da ANTRAM explicou o que estava em causa neste acordo, nomeadamente as previsões para o aumento de 
salários. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Jerónimo quer finalizar o acordo de ontem entre ANTRAM e Fectrans 

O secretário-geral do PCP está solidário com os motoristas de pesados mas criticou quem contribui para "pôr em causa o direito a 
greve" 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Fora da greve. Sindicato da CGTP selou acordo com ANTRAM 

motoristas que não aderiram à greve conseguiram um aumento mínimo de 120 euros para o próximo ano. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM e Fectrans chegaram a acordo sobre aumentos salariais 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e a Associção das Empresas Transportadoras assinaram ontem um acordo que prevê 
um aumento mínimo de 120 euros para o próximo ano. 
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In RTP Online| 15/08/2019  

 
SIMM desconvoca a greve e agenda negociações para setembro 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias decidiram desconvocar a greve e negociar com a Antram. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
SIMM desconvoca greve e agenda negociações com Antram para setembro 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias decidiram desconvocar a greve e negociar com a Antram. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
SIMM agradece recuo do Governo ao receber os representantes do sindicato 

Já está a decorrer a reunião do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas com a responsável da Direcção-Geral do Emprego e 
Relações do Trabalho 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
SNMMP leva "amigo experiente" para reunião e pede mediação do Governo 

Durou pouco mais de uma hora a reunião do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas na Direcção-Geral do Emprego e 
Relações do Trabalho 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
SIMM leva "amigo experiente" para reunião e pede mediação do Governo 

Durou pouco mais de uma hora a reunião do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas na Direcção-Geral do Emprego e 
Relações do Trabalho 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Antram assina tréguas com SIMM e diz que o vencedor é o diálogo 

O advogado e porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, considera o acordo firmado entre a ANTRAM e o SIMM como um 
passo importante e de confiança para se começar a trabalhar neste setor 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Antram assina tréguas com SIMM e diz que o vencedor é o diálogo 

O advogado e porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, considera o acordo firmado entre a ANTRAM e o SIMM como um 
passo importante e de confiança para se começar a trabalhar neste setor 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para juntar SIMM e Antram 

RTPO secretário de Estado do Emprego deslocou-se esta tarde à DGEST para comunicar à imprensa que o Sindicato Independente 
dos Motoristas de Matérias perigosas (SIMM) pretendia uma reunião com a Antram, mas acabou por apenas entregar um 
documento em que pedia um mediador por parte do governo 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunião com motoristas em greve 

RTP15 Ago, 2019, 13:22/ atualizado em 15 Ago, 2019, 13:22| EconomiaO Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas insiste 
que vai estar esta tarde, no Ministério do Trabalho, disponível para negociar 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Direto Greve dos motoristas. A situação ao minuto 

RTP15 Ago, 2019, 08:00/ atualizado em 15 Ago, 2019, 08:01Ao quarto dia de greve, o impasse entre trabalhadores e patronato 
continua. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Pardal Henriques garante que a greve vai continuar 

Pedro Pardal Henriques, porta voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, considera que o acordo assinado entre a 
ANTRAM e a FECTRANS é uma "fantochada". 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Serviços mínimos a serem cumpridos em Matosinhos 

RTP15 Ago, 2019, 13:47/ atualizado em 15 Ago, 2019, 13:47| PaísEm Leça da Palmeira, os primeiros motoristas que se 
apresentaram ao serviço esta quinta-feira foram acompanhados por escolta policial 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos: "O tempo da greve terminou" 

RTP15 Ago, 2019, 09:29/ atualizado em 15 Ago, 2019, 09:29| EconomiaA reunião em que a ANTRAM e a FECTRANS chegaram a 
acordo foi mediada pelo Governo. 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Motoristas. Quarto dia de greve sem diálogo à vista 
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Mário Aleixo - RTP15 Ago, 2019, 06:51 / atualizado em 15 Ago, 2019, 06:51 | PaísO quarto dia de greve começa em clima de 
incerteza | António Antunes-RTPOs motoristas de matérias perigosas entram esta quinta-feira no 4 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Motoristas. Pardal Henriques garante que a greve não vai ser suspensa 

RTP15 Ago, 2019, 20:24/ atualizado em 15 Ago, 2019, 23:52| EconomiaOs motoristas em greve pediram a mediação do Governo 
no conflito que mantém com ANTRAM, mas o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas garante que esta greve não 
vai ser suspensa 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato garante que a greve não vai ser suspensa 

RTP15 Ago, 2019, 20:24/ atualizado em 15 Ago, 2019, 20:24| EconomiaOs motoristas em greve pediram a mediação do Governo 
no conflito que mantém com ANTRAM, mas o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas garante que esta greve não 
vai ser suspensa 
In RTP Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos 

Maioria das empresas com postos na REPA exclusivos para entidades prioritárias "têm relatado que estão, na sua maioria, com os 
depósitos cheios, e com vendas muito inferiores ao habitual"A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) 
afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos 
motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: O que diz o acordo entre a ANTRAM e a FECTRANS 

O memorando de entendimento alcançado entre a FECTRANS e a ANTRAM ainda será discutido com os trabalhadores, para que o 
processo de negociação seja retomado em setembro. 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Acordo ANTRAM-FECTRANS foi feito à revelia dos camionistas, diz sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas considerou que o acordo foi feito à revelia dos motoristas 
e disse acreditar ser ainda possível esta quinta-feira uma reunião com o patronato 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato mantém desafio à ANTRAM para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas disse ficar "à consideração da ANTRAM" manter a posição 
de recusar negociações caso os motoristas não desconvoquem a greve. 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras fechadas por causa da greve dos motoristas 

De acordo com a PSP, as esquadras fecham devido à segurança pública das populações, sem haver qualquer relação com "a 
missão da PSP na situação de crise energética em curso". 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Os camiões de transporte de matérias perigosas estão a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis, em 
Aveiras de Cima, Lisboa, e "os serviços mínimos estão a ser cumpridos, apesar de ser feriado", garante sindicato 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas 

O ministro do Ambiente afirmou desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o desvio 
de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num feriado em que 
chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato. 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato mantém greve e pede mediação do Governo 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e Governo reuniram-se com a presença de um mediador externo 
escolhido pelo sindicato. 
In Sábado Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

O acordo assinado entre a associação das empresas de transportes Antram e a federação dos sindicatos de transportes Fectrans 
representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  
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PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve dos motoristas e "falta de efetivos" 

Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar a greve 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aceitou esta noite desconvocar a greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas, diz Pedro Pardal Henriques 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato admite cedências no processo de negociação com mediador 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reconheceu hoje que a mediação é o melhor 
caminho para desbloquear o conflito entre os motoristas e a Antram e admitiu algumas cedências por parte dos motoristas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: "Cabe agora ao Governo sentar à mesa a Antram e fazer a mediação", diz sindicato 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu esta quinta-feira à tarde a mediação do Governo no braço de 
ferro com a Antram. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente "não percebe" queixas de postos da REPA 

O ministro do Ambiente disse hoje que não percebe as queixas dos responsáveis por postos de abastecimento que integram a 
Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), lembrando que o país está a viver uma greve 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Em atualização Motoristas: Sindicato mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que se reúne já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e a Antram por este ter 
desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Em atualização Antram: "Está dado um grande passo de confiança para se começar a negociar" 

Em reação ao acordo alcançado com o SIMM e que levou este sindicato de motoristas a desconvocar a grave, André Almeida, 
porta-voz da Antram, fala de um "passo de confiança" que se irá traduzir em negociações que vão trazer melhorias concretas ao 
setor 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas mantém desafio à Antram para encetar negociações 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu que vai estar às 15:00 na Direção Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PCP está solidário com motoristas mas teme limitações ao direito à greve 
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O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido está "solidário" com os motoristas de pesados, mas 
advertiu que a paralisação por tempo indeterminado em curso no setor pode contribuir para "limitar direito à greve" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
"O tempo da greve terminou": Ministro das Infraestruturas apela a que Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas 
desconvoque paralisação 

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, apelou esta noite a que o Sindicato Nacional dos Motoristas das 
Matérias Perigosas (SNMMP) "desconvoque a greve" e "se junte ao processo negocial" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Saída de camiões mantém-se constante em Aveiras de Cima apesar do feriado 

Os camiões de transporte de matérias perigosas estão hoje a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), 
em Aveiras de Cima, Lisboa, e segundo um sindicato dos motoristas os serviços mínimos estão a ser cumpridos 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Em atualização Greve dos Motoristas: Secretário de Estado diz que processo de mediação "não é viável neste momento" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse esta quinta-feira que "não é viável" um processo de mediação neste 
momento, uma vez que a Antram não está disponível para negociar enquanto a greve estiver a decorrer 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Familiares juntam-se a grevistas em Aveiras de Cima 

Vários familiares juntaram-se hoje aos motoristas de matérias perigosas que compõem o piquete de greve à porta da Companhia 
Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Distribuição de combustível deverá ultrapassar serviços mínimos, diz governo 

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu hoje que a situação de distribuição de combustível está "na 
normalidade", devendo os serviços mínimos ser ultrapassados hoje, quarto dia de cumprimento da greve dos motoristas de 
matérias perigosas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas 

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Greve sem feriado e sem diálogo à vista 

Portugal continua hoje em crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, num dia feriado 
em que chegou a haver a expectativa de uma reunião entre grevistas e patronato 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas - sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 15/08/2019  

 
Há agentes da PSP "a trabalhar 24h" devido à greve e "faltam efetivos" 
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Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou 
com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In Semanário V Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é "falso" haver esquadras encerradas por causa da greve 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Semanário V Online| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

O André Palma está em Aveiras, no centro logístico de combustíveis, onde está o piquete de greve. 
In SIC - Edição da Manhã| 15/08/2019  

 
Braço-de-ferro no abastecimento do aeroporto de Faro 

Foi mais fácil encontrar combustível ontem no Algarve do que nos últimos dias, mas mantém-se o braço-de-ferro no 
abastecimento do aeroporto, depois dos motoristas terem recusado a cumprir a requisição civil 
In SIC - Edição da Manhã| 15/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques volta a lançar o desafio para a Antram se reunir com os motoristas 

Pedro Pardal Henriques diz que este acordo foi assinado à revelia da vontade dos camionistas e volta a lançar o desafio para a 
Antram se reunir esta tarde com os motoristas de matérias perigosas. 
In SIC - Edição da Manhã| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A Antram e a Fectrans chegaram a acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas, que prevê um aumento de 
120 euros no próximo ano. 
In SIC - Edição da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos para a informação de última hora. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
Acordo entre FECTRANS e ANTRAM 

A FECTRANS deu hoje uma conferência para explicar os pormenores do acordo feito ontem com a ANTRAM. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Neste 4º dia de greve camiões-cisterna vindos de Espanha abasteceram diversos postos de combustível no Algarve. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E como vimos num dia, os protagonistas deste conflito mudaram. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E vamos ver como o sindicato pediu hoje a mediação do Governo. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
ANTRAM vai reunir-se com sindicato independente 

Começamos com uma informação de última hora, a informação de que está iminente uma importante reunião que pode trazer 
muitas novidades para esta greve. 
In SIC - Jornal da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O André Palma mantém-se em Aveiras, no Centro Logístico de Combustíveis onde tem estado nos últimos dias um piquete de 
greve. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar greve 

Sindicato dos Motoristas de Mercadorias desconvoca greve. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar greve 

O outro um sindicato verdade é que com implicações na vida dos portugueses menores do que o Sindicato dos motoristas de 
combustíveis, mas esta noite o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acabou por desconvocar a greve 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  
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Sindicato dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar greve 

Vamos ouvir o presidente do Sindicato Independente do Transporte de Mercadorias que aceitou desconvocar a greve. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas 

Recordo que há uma reunião a acontecer do ministro das infraestruturas com os sindicatos que convocaram esta greve, o 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e, neste momento, o porta-voz do outro sindicato, o Sindicato de 
Motoristas Matérias Perigosas reage também essa reunião 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Acordo entre FECTRANS e ANTRAM 

E vamos falar um pouco mais sobre o acordo entre a FECTRANS e a ANTRAM com o coordenador da FECTRANS, José Manuel 
Oliveira. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos novamente em direto para Aveiras, para o Centro de Logística de Combustíveis. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos regressar agora sim em condições de ouvir o Diogo Martins, ele tem estado à porta do Ministério das Infraestruturas, é lá 
que decorre uma reunião entre o Governo, a ANTRAM e o outro sindicato. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas 

Não há mediação possível por parte do Governo com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas 

O processo de mediação pedido pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas caiu por terra depois da recusa da ANTRAM 
em negociar com a greve a decorrer. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas: vamos agora às opiniões dos economistas João Duque e do José Gomes Ferreira. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Neste 4º dia de greve vamos saber como têm reagido os grevistas. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas reunido com o Governo 

A propósito disso mesmo recuperar as declarações que foram feitas há instantes pelo secretário de Estado do Emprego depois do 
processo de mediação pedido pelo Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas ter caído por terra 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias reunido com o Governo 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias está reunido com o Governo no Ministério das Infraestruturas e a SIC 
sabe que pode estar iminente um acordo com este sindicato. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 15/08/2019  

 
Sindicato pede mediação do Governo 

Neste momento seguimos de novo em direto para a Direção-Geral do Emprego onde, neste momento, já reage o secretário de 
Estado. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas fez hoje um pedido formal de mediação ao Governo. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E como se previa neste momento terminou a reunião no sindicato, proposta ontem pelo Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
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Continuamos à espera do final da reunião, neste caso, só com a diretora da Direção-Geral do Emprego e do Sindicato Nacional dos 
Motoristas Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Voltamos a conferir em direto a situação nas refinarias e nos centros de distribuição. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Nacional de motoristas de matérias perigosas desafiou ontem a ANTRAM a voltar à mesa das 
negociações, um repto que foi de imediato rejeitada pelo porta-voz dos patrões, enquanto se mantiver a greve 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A FECTRANS, que reconheceu ter assinado o acordo possível nesta altura, explica que o que negociou com as entidades patronais, 
já implica um aumento significativo no rendimento mensal dos motoristas de matérias perigosas 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM 

Regressarmos em direto à Direção-geral do emprego e relações do trabalho porque Pardal Henrique se o presidente do Sindicato 
Nacional dos Motoristas Matérias Perigosas está a chegar para o encontro que marcou, unilateralmente e onde responde às 
perguntas dos jornalistas 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Jerónimo de Sousa 

Interrompemos esta reportagem para ouvir Jerónimo de Sousa, que participa num convívio da CDU em Monte Gordo, no Algarve, 
e fala neste momento sobre esta crise dos combustíveis e a luta dos motoristas de matérias perigosas 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunir com sindicato 

O vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou ontem a ANTRAM a voltar à mesa das no exceções, 
um repto rejeitada de imediato pela ANTRAM, que não negoceia sobre a ameaça de greve, ou pela greve já a decorrer, Pardal 
Henriques não parece desistir desta ideia 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A assinatura deste acordo, como vimos, foi criticada por Pardal Henriques. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas no Algarve 

A greve dos motoristas já obrigou a cancelamentos e a reagendamentos de férias no Algarve, com companhias aéreas e 
operadores a alertarem os turistas para a crise energética portuguesa. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Reação dos motoristas em Leça da Palmeira 

Na refinaria de Leça da Palmeira, os motoristas em greve, afetos ao Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, reagiram sem 
surpresas ao facto do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ter chegado a acordo com a Antram 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - José Manuel Oliveira 

A FECTRANS diz que o governo não interveio no processo de negociações com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Pedro Cruz 

Pedro Cruz, subdiretor de informação da SIC, está no Jornal da Meia Noite para comentar o último desenvolvimento nesta greve 
dos motoristas e que é o anúncio da desconvocação da greve por parte do Sindicato Independente do Motoristas de Mercadorias, 
um dos dois sindicatos que convocaram a greve inicialmente 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
António Costa saudou o passo dado entre o SIMM e a Antram 

António Costa reagiu esta noite no Twitter e saudou o passo dado entre o SIMM e a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
O Sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram 

O sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=345ad64a-d761-4f6c-93b8-54182851852c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc63eb0f-bcb3-45c4-a449-5612d1d4223c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8166b2f-13c8-4d6c-aac1-77afbdfa7117&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d9bd15ad-8690-4daf-a722-9dbc61db6a95&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71b24f98-d496-4734-94c0-11d02da55b6c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3127ec35-d2d6-4e38-8732-db2258f90e67&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff5e111a-99c3-428b-91f3-8f127fc2114b&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2750931c-0d14-4ebb-83fb-2fb964c0ee32&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5edc016-6e01-4e8a-a07e-084558006769&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1431c87-fba6-48e0-98a8-e11555b853eb&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=177a7117-11ce-4854-8530-3090fc523a74&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0fa062e-49aa-4dad-9571-f761201bb2e2&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bf92bda-393b-4b6e-921a-9a1e210950fc&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15d7135f-76a7-4101-9902-2ac8885932c8&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


O Sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram 

O sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
O Sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram 

O sindicato Independente de motoristas de mercadorias desconvocou a greve e voltou às negociações com a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com Sindicato Independente 

Tal como avançámos no início deste jornal, espera-se uma declaração do ministro das Infraestruturas ainda para esta noite, 
porque o Governo está reunido com o sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - FECNTRANS e ANTRAM chegaram a acordo 

E em plena greve, os sindicatos que não aderiram à paralisação, chegaram a acordo com os patrões. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

Ao longo dos últimos dias e hoje também não foi exceção, vamos fazendo uma ronda pelas refinarias e pelos centros de 
abastecimento. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
ANTRAM pede fim da greve em comunicado 

Junta-se a este jornal em direto ao telefone David Carvalho Martins, advogado direito de trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

À saída da reunião no Ministério do Trabalho sindicato confirmou a notícia avançada pelo jornal Expresso, a novidade da figura de 
um mediador externo que já esteve esta tarde no Ministério do Trabalho 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
Negociações entre sindicato e ANTRAM 

O Sindicato Nacional dos Motoristas Matérias Perigosas apareceu às 3 da tarde no Ministério do Trabalho para uma reunião 
marcada unilateralmente. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 15/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques alvo de inquérito judicial 

As posições, mantendo o desafio para a Antram reuni com o sindicato às 3h da tarde, dizer também que os serviços mínimos estão 
a ser garantidos e vão agora reunir para definir próximas estratégias, sendo certo que, para já, mantêm a greve 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

Voltamos em direto a Aveiras de Cima, Pardal Henriques acaba de chegar, mas é o presidente do sindicato, Francisco São Bento, 
que fala agora aos jornalistas. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Seguimos em direto para Aveiras de Cima onde a manhã tem sido tranquila, ainda assim, já saíram do local camiões conduzidos 
por militar. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Seguimos em direto para Aveiras de Cima onde a manhã tem sido tranquila e o sindicato já prometeu que os serviços mínimos 
serão cumpridos. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 15/08/2019  

 
Opinião Pública: 4º dia de greve dos motoristas 

Contamos com a ajuda do advogado Tiago Marcelino Marques, especialista em Direito do Trabalho, para darmos enquadrar as 
questões que estão sobre a mesa neste 4º dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

O tempo agora é da habitual ronda matinal, no Centro Logístico de Combustíveis, em Aveiras de Cima, o sindicato matérias 
perigosas deu há pouco a garantia de que, pelo menos, hoje, os serviços mínimos vão ser cumpridos 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 15/08/2019  
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Governo vai acionar mediação entre Antram e sindicato no prazo de 10 dias 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pediu a mediação do Governo. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Motoristas vão ter um aumento de pelo menos 120 euros 

Antram e a Fectrans chegaram a acordo para um novo contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
PSP com esquadras fechadas e agentes em serviço 24 horas devido à greve e ´´falta de efetivos´´ 

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia pediu ao Governo para "encontrar uma solução" para o problema, 
que vai piorar com o prolongamento da greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Condutores de camiões-cisterna vão ter aumento de 266 euros por mês 

Fectrans assinou esta quarta-feira um acordo com a Antram. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Motoristas cumprem hoje o 4.º dia de greve 

Os serviços mínimos estão a ser cumpridos, de acordo com o sindicato. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Nova renumeração base de motoristas passa a 700 euros 

A Fectrans deu esta quinta-feira uma conferência para explicar os pormenores do acordo feito com a Antram. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Antram não aceita o desafio de Pardal Henriques para negociar 

Enquanto a greve continuar, a Antram não negoceia com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

Um dos pontos acordados foi o aumento salarial de pelo menos 120 euros a partir do próximo ano. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
António Costa saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

A Antram e a Fectrans assinaram um um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
´´O Governo patrocinou o acordo´´ entre a Antram e Fectrans 

Pardal Henriques garante que acordo foi assinado contra a vontade dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Fectrans fala em ´´vitória possível´´ no acordo com a Antram 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas prevê um aumento de 120 euros em 2020. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Apesar do acordo, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mantém desafio à ANTRAM 

O porta-voz do sindicato garantiu que vai estar às 15h na Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho para reunir com a 
ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
´´Cabe agora ao Governo tentar colocar-se à mesa com a Antram´´ 

Declarações do presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Sindicato chama mediador externo para negociar com a Antram 

Bruno Fialho foi escolhido como mediador pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Governo anuncia que não há condições para mediar conflito entre Antram e sindicato 

O processo de mediação pedido pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas caiu por terra. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Antram pede fim da greve dos motoristas para negociar 

EM ATUALIZAÇÃOA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu esta quinta-feira o fim da 
greve dos motoristas para que haja processo de mediação. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  
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Governo tem dez dias para nomear mediador e contactar a Antram 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pediiu a mediação do Governo. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que mediação só é possível sem greve ativa dos motoristas 

Executivo diz não haver condições para mediação entre sindicato e Antram. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
´´A greve vai-se manter até que este conflito esteja resolvido´´ 

Antram pede fim da greve dos motoristas para negociar. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Pardal Henriques explica que Bruno Fialho traz ´´experiência na resolução de conflitos´´ 

O sindicato de motoristas de matérias perigosas chamou um mediador externo para o encontro desta quinta-feira, no Ministério 
do Trabalho. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é ´´falso´´ haver esquadras encerradas por causa da greve 

Associação Sindical dos Profissionais de Polícia declarou que duas esquadras estão fechadas devido à greve. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas negoceia com Direção-Geral do Emprego 

Antram recusa-se a negociar com sindicato enquanto greve continuar. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias reunido com o Governo 

A Antram disse hoje que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos 
e quebra de receitas dos seus associados devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Mudam-se os protagonistas da greve, mas mantém-se as vontades 

Sindicato chama Bruno Fialho para mediar reunião. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias desconvoca greve 

O sindicato anunciou ainda uma nova reunião de trabalho com a Antram. 
In SIC Notícias Online| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 84 camiões de combustível até quarta-feira 

Operação no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo, devido à greve dos motoristas de matérias perigosasGNR e a 
PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível em 84 camiões-cisterna no âmbito da situação de 
alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram 

António Costa espera que acordo alcançado seja um exemploO primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado 
entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por 
outros" 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Ministro do Ambiente desconhece encerramento de esquadras da PSP 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristasO 
ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o 
desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  
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Sindicato mantém desafio à Antram para reunião esta quinta-feira 

A Antram recusa negociar enquanto durar a greve dos motoristasO presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias 
Perigosas, garantiu que vai estar às 15h00 na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em 
negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Antram volta a pedir fim da greve para negociar 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita 
terminar a greveA Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, 
respondendo assim ao pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu hoje a mediação do governo no conflitoO secretário de Estado do 
Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre 
a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
PSP diz que é falso haver esquadras encerradas por causa da greve 

A ASPP denunciou hoje o encerramento de esquadras devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristasA 
Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou hoje que é "totalmente falso" que estejam esquadras fechadas devido ao trabalho de 
polícias na condução e escolta de camiões-cisterna, por causa da greve dos motoristas 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

Motoristas de matérias perigosas entram hoje no quarto dia de greveA Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis 
(ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados devido à greve 
dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do Governo para chegar a um 
entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In Smooth FM Online| 15/08/2019  

 
Governo aceita proposta do sindicato de matérias perigosas e vai nomear mediador 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu esta quinta-feira ao Governo para nomear mediador. 
In Sol Online| 15/08/2019  

 
´Portugueses merecem um pedido de desculpas da ANTRAM e do Governo´ 

Pardal Henriques defende que não são os motoristas que têm de pedir desculpa aos portugueses pela paralisaçãoO Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou, esta quinta-feira, que o Governo e a ANTRAM devem um 
pedido de desculpa aos portugueses, uma vez que a greve se mantém apenas porque a associação que reúne as empresas de 
transportes recusou negociar 
In Sol Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Mercadorias reunido com Antram 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias está no ministério das Infraestruturas a negociar com a Antram. 
In Sol Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas continua sem diálogo à vista 

Sindicato desafiou Antram para reuniãoA greve dos motoristas de matérias perigosas continua esta quinta-feira, naquele que é já 
o quarto dia desta paralisação. 
In Sol Online| 15/08/2019  

 
Sindicato Motoristas de Mercadorias desconvoca greve 

Reunião entre Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, Governo e Antram termina com acordo e motoristas 
regressam esta sexta-feira ao trabalho. 
In Sol Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 

O governo vai nomear amanhã um elemento de mediação para que as negociações entre o Sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas e os patrões seja possível. 
In TSF - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 

O Governo vai nomear já a partir de amanhã um mediador para tentar colocar um ponto final no conflito entre o Sindicato dos 
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motoristas de matérias perigosas e os patrões. 
In TSF - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai nomear um mediador 

O Governo vai nomear já a partir de amanhã um mediador, para tentar colocar um ponto final no conflito entre o Sindicato dos 
motoristas e os patrões. 
In TSF - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O 4º dia de greve, os sindicatos garantem que os serviços mínimos estão a ser cumpridos na CLC, a Companhia Logística de 
Combustíveis em Aveiras de Cima. 
In TSF - Notícias| 15/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

Foi assinado ontem à noite, o acordo entre os patrões e a FECTRANS sobre o contrato coletivo de trabalho. 
In TSF - Notícias| 15/08/2019  

 
ANTRAM e Fectrans dizem que acordo implica aumentos entre 160 e 266 euros 

Os valores, avançados pelas duas partes, estarão em vigor a partir do próximo ano, e foram acordados numa reunião realizada na 
última noite. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Direção da PSP admite o encerramento de esquadras, mas não devido à greve 

A Polícia de Segurança Pública justifica o encerramento temporário de algumas esquadras com a "gestão operacional e otimização 
de meios", mas afirma que não está relacionado com a greve dos motoristas 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Sindicato mantém desafio à ANTRAM para negociar 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas garantiu que vai estar às 15h00 na Direção-Geral do 
Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da ANTRAM em negociar sem os motoristas desconvocarem a greve 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM a pedir desculpa aos portugueses pela greve 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse que a greve só se 
mantém porque a ANTRAM recusa negociar e desafiou os patrões a pedirem desculpa. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Saída de camiões mantém-se constante, apesar da greve e do feriado 

Os camiões de transporte de matérias perigosas estão a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis, em 
Aveiras de Cima. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos causados pela greve 

O aumento dos custos e a quebra de receitas são preocupações para os revendedores de combustível. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Governo diz que distribuição de combustível deverá ultrapassar serviços mínimos 

Muitos motoristas que estavam em greve estão a voltar ao trabalho, adianta o ministro do Ambiente. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Governo desconhece existência de esquadras fechadas 

O Governo admite que a operação de resposta à greve dos motoristas envolveu, até ao momento, mais de uma centena de 
elementos das forças de segurança. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Polícias estão a substituir motoristas. Sindicato denuncia esquadras encerradas 

Até ao momento, mais de uma centena de elementos das forças de segurança participaram na operação resultante da greve dos 
motoristas, de acordo com o Ministério da Administração Interna. 
In TSF Online| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Quarto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
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In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

Quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Acordo entre FECTRANS e ANTRAM - Pardal Henriques 

Mas para já a greve dos motoristas mantém-se. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Reação do primeiro-ministro ao acordo alcançado entre a FECTRANS e a ANTRAM 

Minutos depois de conhecido este acordo, o primeiro-ministro reagiu no Twitter. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Acordo entre patrões e sindicatos da CGTP 

Também o Governo considera que o tempo da greve terminou e que agora é preciso retomar as negociações. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
ANTRAM fala em "acordo histórico" 

A ANTRAM fala de um "acordo histórico". 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS conseguem acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A FECTRANS e ANTRAM chegaram a um acordo sobre a o contrato coletivo de trabalho. 
In TVI - Diário da Manhã| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

Balanço da manhã do quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Jornal da Uma| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está a ponderar o passo seguinte, mas para já diz que a greve é para continuar 
cumprindo os serviços mínimos. 
In TVI - Jornal da Uma| 15/08/2019  

 
4º dia de greve dos motoristas 

É notícia de última hora: a mediação do Governo entre sindicatos e ANTRAM não vai avançar, foi isso mesmo que disse há pouco o 
secretário de Estado do Emprego, já que os patrões não aceitam negociar enquanto a greve se mantiver 
In TVI - Jornal das 8| 15/08/2019  

 
Jerónimo de Sousa acusa os sindicatos dos motoristas 

Jerónimo de Sousa acusa os sindicatos dos motoristas que estão em paralisação por tempo indeterminado, de estarem a dar 
pretextos para o Governo limitar o direito à greve. 
In TVI - Jornal das 8| 15/08/2019  

 
ANTRAM diz que volta às negociações já amanhã 

Em resposta a ANTRAM diz que volta às negociações já amanhã se a greve for levantada. 
In TVI - Jornal das 8| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Ao 4º dia de greve, o Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas pediu a mediação do Governo com o objetivo de solucionar este 
conflito. 
In TVI - Jornal das 8| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Este é um especial informação para lhe darmos conta das principais notas sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Especial 24| 15/08/2019  
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4º dia de greve dos motoristas 

E voltamos agora em direto para Aveiras ao encontro de Anabela Jacinto. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos em direto para o Ministério do Trabalho vai haver uma conferência de imprensa sobre esta greve. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM responde à mediação do Governo 

A ANTRAM já respondeu à mediação do Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM e FECTRANS conseguem acordo sobre contrato coletivo 

O acordo assinado entre os patrões e a FECTRANS, o sindicato afeto à CGTP que não aderiu à greve, prevê um aumento mínimo de 
120 euros no salário mensal dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Para analisarmos as mais recentes notícias sobre a mediação do Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve do motoristas - Sindicato pediu a mediação do Governo 

O Sindicato dos Motoristas quer voltar às negociações e pediu nova mediação do Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM 

A direção da ANTRAM está reunida esta tarde para decidir o que responde agora ao Governo que aceitou ser o mediador do 
conflito com os motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Negociações com a ANTRAM 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, diz que o Governo vai agora nomear um mediador para as negociações, mas 
refere que o fim da greve criaria melhores condições para um possível entendimento 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Negociações com a ANTRAM 

Assim, a partir de agora, serão feitas reuniões bilaterais entre a ANTRAM, o Governo e o sindicato, que se diz disponível para se 
sentar à mesa com os patrões. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Negociações com a ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas quer voltar às negociações e pediu nova mediação do Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos em direto até ao Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos agora em direto para o ministério onde se prepara o sindicato de Pardal Henriques para falar aos jornalistas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas está nesta altura reunido na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

4. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E vamos já em direto até ao Ministério do Trabalho, tanto o Presidente como vice-presidente do Sindicato de motoristas já 
chegou. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 
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Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Reunião entre patrões e motoristas 

Já são 3 da tarde. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira 

O 4º dia de greve dos motoristas tem sido calmo na refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Acordo entre patrões e sindicatos da CGTP 

A FECTRANS que não aderiu a esta greve chegou ontem a acordo com os patrões sobre o contrato coletivo de trabalho e a partir 
do próximo ano, os motoristas vão ser aumentados em pelo menos 120 euros. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira 

A manhã tem sido calma na refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto de Aveiras de Cima 

Balanço das primeiras horas do quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas queixam-se que o Governo reduziu o impacto da greve ao decretar serviços mínimos e a requisição civil. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Quarto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Á entrada para o quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se o braço de ferro entre patrões e sindicatos. 
In TVI 24 - Notícias| 15/08/2019  

 
"O desafio lançado para as 15:00 de hoje mantém-se" 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, diz que se mantém o desafio lançado 
à ANTRAM para reunir esta quinta-feira, mas motoristas não descovocam a greve 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato denuncia: PSP com esquadras fechadas e agentes a trabalhar 24 horas devido à greve dos motoristas 

Denúncia é da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que diz que pelo menos duas esquadras estão fechadas devido à 
"falta de efetivos"Pelo menos duas esquadras da PSP estão fechadas e há agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de 
efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas, denunciou hoje a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Acordo assinado com Fectrans dá aumento de 266 euros aos motoristas de matérias perigosas 

Valor estará em vigor a partir do próximo anoO acordo assinado entre a associação das empresas de transportes ANTRAM e a 
federação dos sindicatos de transportes Fectrans representa aumentos mínimos de 140 euros para motoristas indiferenciados e 
266 euros para motoristas de matérias perigosas 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
GNR e PSP já conduziram 84 camiões de combustível 

Situação de alerta - declarada na sequência da situação de crise energética - está em vigor entre as 23:59 do dia 09 de agosto e 
prolonga-se até às 23:59 de 21 de agostoA GNR e a PSP asseguraram, entre segunda e quarta-feira, o transporte de combustível 
em 84 camiões-cisterna no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias 
perigosas, foi hoje anunciado 
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In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar greve 

Primeiro-ministro saúda SIMM e ANTRAM pelo fim da greve e início das negociaçõesO Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias (SIMM) anunciou esta quinta-feira que vai desconvocar a greve que iniciou segunda-feira por tempo indeterminado 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Governo aceita mediar conflito entre ANTRAM e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego Miguel Cabrita confirmou não ter havido reunião, por ausência da ANTRAM, e confirmou 
também a receção do pedido de mediação do Governo, que vai agora nomear o mediador para as negociações 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Pardal Henriques acusa o Governo de patrocinar um acordo "à revelia" 

Os motoristas de matérias perigosas vão manter a greve e esta quinta-feira Pedro Pardal Henriques vai estar à espera da ANTRAM 
para reunir. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Apesar de a acordo com ANTRAM, Fectrans admite que avanço pode não alterar a greve 

Apesar de ter chegado a acordo com a ANTRAM, a Fectrans admite que isso pode não alterar a greve, uma vez que a federação 
dos motoristas não aderiu à paralisação. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
ANTRAM faz acordo com motoristas da CGTP e pede o fim da greve em curso 

À saída da reunião, os patrões deixam um apelo aos motoristas em greve. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que se reúne já amanhã se greve for levantada 

Sindicato pediu esta quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimentoA ANTRAM pediu esta quinta-feira aos 
sindicatos que terminem a greve dos motoristas para poderem negociar. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve 

Pardal Henriques diz que a greve só se mantém porque a ANTRAM recusa negociarO porta-voz do Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que a greve só se mantém porque a ANTRAM recusa negociar e 
desafiou os patrões a pedirem desculpa aos portugueses 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Mesmo depois da recusa dos patrões, sindicato volta a desafiar a ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está a ponderar o passo seguinte, mas para já diz que a greve é para continuar, 
cumprindo os serviços mínimos. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato pede mediação ao governo mas não desconvoca greve 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas solicitou esta quinta-feira que o Governo faça de mediador nas negociações com 
a ANTRAM, que recusou sentar-se à mesa com os motoristas. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: saída de camiões mantém-se constante em Aveiras apesar do feriado 

Pardal Henriques desafiou também a ANTRAM para uma reunião às 15:00 de hoje, mas a associação que reúne as empresas de 
transportes recusou, alegando que não negoceia enquanto durar a greve, convocada por tempo indeterminadoOs camiões de 
transporte de matérias perigosas estão hoje a sair com normalidade da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, e segundo um sindicato dos motoristas os serviços mínimos estão a ser cumpridos 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: mediação do Governo não vai avançar 

Enquanto a greve dos motoristas não terminar, então a mediação do Governo entre sindicatos e ANTRAM não vai avançar. 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Revendedores de combustíveis preocupados com prejuízos provocados pela greve 

Para cumprirem a Resolução do Conselho de Ministros, segundo a qual devem laborar ininterruptamente, têm recorrido ao 
trabalho suplementar dos seus colaboradores, e à contratação de trabalho temporárioA Associação Nacional de Revendedores de 
Combustíveis (ANAREC) afirmou hoje que está preocupada com o aumento dos custos e quebra de receitas dos seus associados 
devido à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
"Queremos congratular o Governo por este recuo e por nos receber" 

Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas mostoru-se satisfeito com a disponibilidade do Governo para 
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receber os sindicalistas, ainda que a ANTRAM não tenha respondido ao desafio para voltar a sentar-se à mesa das negociações 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas reafirma disponibilidade para negociar e pede mediação do Governo 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas não desconvoca greve, mas pede mediação do Governo para negociar com 
ANTRAMO Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reafirmou esta quinta-feira que tem disponiblidade para 
negociar e que decidiu pedir a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o 
presidente da estrutura sindical, Francisco São Bento 
In TVI 24 Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Ministro saúda acordo Antram-Fectrans por servir trabalhadores e empresas 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou o acordo alcançado hoje 
entre os patrões da camionagem e a federação sindical da CGTP, por "servir os motoristas e a competitividade das empresas" 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o 
acordo Antram-Fectrans foi feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser ainda possível hoje uma reunião com o patronato 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Acordo Antram-Fectrans feito à revelia dos camionistas, lamenta sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-Fectrans foi 
feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser possível uma reunião ainda esta quinta-feira com o patronatoJOSE CARLOS 
CARVALHOO porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) considerou que o acordo Antram-
Fectrans foi feito à revelia dos motoristas e disse acreditar ser possível uma reunião ainda esta quinta-feira com o patronatoTrata-
se de um "acordo que foi assinado à revelia de tudo aquilo que os motoristas pretendiam 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato mantém desafio à Antram para encetar negociações 

Aveiras de Cima, Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu 
que vai estar às 15:00 na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho apesar da recusa da Antram em negociar sem os 
motoristas desconvocarem a greve 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram diz que se reúnem já na sexta-feira se sindicatos levantarem a greve 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-
feira, respondendo assim ao pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para 
tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)Marcos BorgaO 
secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai nomear um mediador para tentar 
terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)"O Governo não deixará 
de acionar estes mecanismos nos termos legais, e, portanto, nomear um mediador que contactará a Antram para avaliar de 
alguma forma a disponibilidade da Antram tirar partido deste processo de mediação", disse Miguel Cabrita aos jornalistas à porta 
das instalações da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo vai nomear mediador para tentar terminar conflito entre Antram e sindicato 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou hoje, em Lisboa, que o Governo vai 
nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Antram apela a sindicato das matérias perigosas para também desconvocar greve 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz da Antram apelou hoje ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que 
desconvoque a greve e volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM) 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro saúda SIMM e Antram pelo fim da greve e início das negociações 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o Sindicato Independente de Motoristas de 
Mercadorias e a Antram por este ter desconvocado a greve e, assim, iniciar as negociações com a associação patronal 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Antram diz que reunião pode ser já na sexta-feira se sindicatos dos motoristas levantarem a greve 

A Antram disse hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao 
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pedido de mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao GovernoMarcos BorgaA Antram disse 
hoje à Lusa que, se os sindicatos desconvocarem a greve, podem reunir-se já na sexta-feira, respondendo assim ao pedido de 
mediação que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez esta tarde ao Governo"Levantem a greve e reunimo-nos 
amanhã [sexta-feira]", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa pelo advogado da Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), reiterando que "não é por responsabilidade da Antram que esta greve existe" 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram a pedir desculpa aos portugueses pelos impactos da greve 

Aveiras de Cima, Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro 
Pardal Henriques, disse hoje que a greve só se mantém porque a Antram recusa negociar e desafiou os patrões a pedirem 
desculpa aos portugueses 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Crise dos combustíveis: Governo diz que mediação "não é viável" 

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o 
sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável"Marcos BorgaO secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse 
hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é 
viável""O processo de mediação só avança quando tem viabilidade" e "depende da vontade das partes", afirmou o governante, 
em conferência de imprensa, em Lisboa 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato das matérias perigosas pede mediação do Governo 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) -- O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu hoje a mediação do 
Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve, anunciou o presidente da estrutura sindical, Francisco São 
Bento 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que mediação "não é viável" 

Lisboa, 15 ago 2019 (Lusa) - O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para 
travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável" 
In Visão Online| 15/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

PartilharA GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da 
situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Açores 9 Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

PartilharO porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos 
nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Açores 9 Online| 14/08/2019  

 
Greve causa prejuízos de dezenas de milhares de euros por dia 
In Açoriano Oriental| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

Greve Motoristas "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje"Lusa/AO OnlineNacional14 de Ago de 2019, 08:28O porta-voz dos 
motoristas de matérias perigosas afirmou esta quarta-feira que ostrabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil,em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não teremtrabalhado na terça-feira 
In Açoriano Oriental Online| 14/08/2019  

 
Motoristas não vão cumprir serviços mínimos nem requisição civil 

António Cotrim / LusaO porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou esta quarta-feira que os trabalhadores não vão 
cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem 
trabalhado na terça-feira 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 14/08/2019  

 
Estado terá de indemnizar postos prioritários da rede de emergência 

José Coelho / LusaOs postos que integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) Exclusiva, que apenas podem 
abastecer veículos prioritários, têm direito a uma indemnização por parte do Estado devido à perda de receitas 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 14/08/2019  

 
PSD "em greve de combate político" abre portas a "vitória esmagadora" do PS em outubro 

Câmara Municipal de Cascais / FacebookCarlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de CascaisO presidente da Câmara de 
Cascais, o social democrata Carlos Carreiras, fez duras críticas ao líder do PSD, Rui Rio, considerando que o partido "claramente, 
não está a cumprir os serviços mínimos" 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 14/08/2019  
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Polícia foi buscar dois motoristas a casa para irem trabalhar 

Miguel A. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 14/08/2019  

 
Abastecimento ao Algarve durante greve tem sido "minimamente garantido" 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In Algarve Notícias Online| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

O ministro do Ambiente remete para mais tarde uma decisão sobre um eventual alargamento da requisição civil. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Só no fim deste 3º dia de greve dos motoristas é que o Governo vai decidir se alarga ou não a requisição civil. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
O governo admite alargar a requisição civil na greve dos motoristas 

O governo admite alargar a requisição civil na greve dos motoristas, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que em caso de 
incumprimento dos serviços mínimos, o executivo será obrigado a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Antram preocupada com não cumprimento da requisição civil 

Perante a possibilidade de muitos motoristas virarem costas ao trabalho, a Antram reage com preocupação. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Boicote aos serviços mínimos e à requisição civil é a ameaça feita hoje pelo Sindicato de motoristas de matérias perigosas, que 
garante que os motoristas vão ficar de braços cruzados sem trabalhar, em solidariedade para com os colegas que foram ontem 
notificados por incumprimento da requisição civil 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Motoristas deixam de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil 

O assessor jurídico do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, anunciou que os trabalhadores 
deixariam de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil parcial que foi decretada para esta greve 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

Há acordo nalgumas matérias entre a Federação dos Sindicatos de Transportes e a ANTRAM, Associação Nacional de 
Transportadores de Mercadorias. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Dois motoristas foram esta tarde identificados na zona de Aveiras de Cima 

Dois motoristas foram esta tarde identificados na zona de Aveiras de Cima e foram escoltados para a empresa de transportes em 
que trabalham, eles que terão recusado realizar os serviços decretados ao abrigo da requisição civil 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O PSD aconselha o Governo a apostar no restabelecimento das negociações entre a ANTRAM e os motoristas de matérias 
perigosas, suspendendo a requisição civil. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O assessor jurídico do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM para voltar às negociações já amanhã, às 
3 da tarde. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques, em nome dos motoristas chama 
ANTRAM para negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", defende porta-voz 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou esta quarta-feira que os trabalhadores não vão cumprir serviços 
mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-
feira 
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In Antena Livre Online| 14/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR 
In Antena Minho Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou, hoje, que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Campeão das Províncias Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil 

Caso não sejam cumpridos os serviços mínimos, o Governo decreta a requisição civil nas regiões onde ainda não o fezO ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos 
motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Cidade FM Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM pede que seja decretada requisição civil total 

Em causa a decisão do sindicato de não cumprir os serviços mínimos nem a requisição civil parcialA Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) considera que o Governo não terá outra hipótese que não seja 
decretar a requisição civil total para a greve dos motoristas 
In Cidade FM Online| 14/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas desafia ANTRAM para reunião 

Objetivo passa por um acordo que termine com a greve que começou na segunda-feiraO Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas pode ter dado o primeiro passo para o fim da greve que começou na segunda-feira 
In Cidade FM Online| 14/08/2019  

 
Motoristas recusam-se a cumprir serviços mínimos: "Ninguém vai fazer absolutamente nada" 

PaísMotoristas recusam-se a cumprir serviços mínimos: "Ninguém vai fazer absolutamente nada" Cidade Hoje 2019-08-14 14 Ago 
2019 Cidade Hoje 0 2. 
In Cidade Hoje Online| 14/08/2019  

 
Dia 3 de greve - direto 

O Governo considera que os serviços mínimos decretados pela crise energética estão a ser genericamente compridos. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - diretos 

Neste terceiro dia de greve a ANTRAM e a FECTRANS estiveram à mesa das negociações e agora estão reunidas no Ministério das 
Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve - direto de Sines 

Direto da refinaria de Sines e de Leça da Palmeira para um ponto de situação. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 14/08/2019  

 
ANTRAM promete dar ainda hoje uma resposta à proposta lançada pelo porta-voz dos motoristas 

Após o desafio, a ANTRAM promete dar ainda hoje uma resposta à proposta lançada pelo porta-voz dos motoristas, para um 
encontro, um regresso à mesa das negociações já amanhã. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou a ANTRAM a regressar amanhã à mesa das negociações. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - direto 

Reunião entre a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações e também a Associação Nacional de Transportes 
Públicos Rodoviários de Mercadorias, a ANTRAM. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 14/08/2019  

 
Conferência de imprensa no Ministério do Ambiente 

Conferência de imprensa no Ministério do Ambiente para ponto de situação sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques já referiu que os motoristas não vão cumprir os serviços mínimos. 
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In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas - direto 

Terceiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas e também dos motoristas de mercadorias. 
In CM TV - Notícias CM| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas - direto 

Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Terceiro dia da greve dos motoristas. 
In CM TV - Notícias CM| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Balanço dos 2 primeiros dias da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In CM TV - Notícias CM| 14/08/2019  

 
Porta-voz dos patrões convida sindicatos a desconvocarem greve 

Manhã CMAndré Matias de Almeida esteve no 'Manhã CM' a esclarecer as condições da ANTRAM. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

Porta-voz dos motoristas garantiu esta quarta-feira de manhã que os camionistas não iam assegurar os serviços mínimos. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

Pardal Henriques, tinha desafiado esta quarta-feira a ANTRAM para uma reunião na quinta-feira, às 15h00. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
O caos vai aumentar. Os postos vão secar, avisa Pardal Henriques 

Em declarações aos jornalistas em Aveiras de Cima, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) desafiou a ANTRAM a voltar às negociações esta quinta-feira. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
Governo revela caso de incumprimento de requisição civil em Faro 

Nenhum dos seis motoristas que deviam ter feito transportes para o aeroporto de Faro compareceu ao trabalho esta quarta-feira. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços mínimos da greve dos motoristas foi decidido pelos trabalhadores 

Em Aveiras existem cerca de uma centena de motoristas que parou de trabalhar. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
GNR desmente detenção de motoristas durante a greve 

Pardal Henriques deu conta de que três motoristas haviam sido detidos pelo crime de desobediência à requisição civil. 
In CM TV Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Saúde desconhece risco no abastecimento aos hospitais e desmente ANTRAM 

Governo diz que fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de Ministros. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil em caso de incumprimento de serviços mínimos 

Pardal Henriques admitiu esta quarta-feira que os motoristas não iam cumprir os serviços mínimos nem a requisição civil. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Governo revela incumprimento da requisição civil no transporte de combustível para aeroporto de Faro 

Ministro do Ambiente afirma que que nenhum dos seis motoristas compareceu ao trabalho. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Governo diz que motoristas estão a trabalhar e sem escolta militar em Aveiras 

Na manhã desta quarta-feira foram conduzidos 71 camiões. 
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In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Camiões entram sob escolta da PSP na refinaria de Matosinhos 

Sindicato garante que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Porta-voz dos patrões exige a sindicatos que desconvoquem greve para iniciar negociações 

André Matias de Almeida esteve no 'Manhã CM' a esclarecer as condições da ANTRAM. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Governo disponível para acolher reunião entre sindicatos e patrões dos motoristas 

Pardal Henriques desafiou esta quarta-feira a ANTRAM para uma reunião, na quinta-feira, às 15h00, na DGERT. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está "naturalmente 
disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a associação patronal Antram 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
André Matias de Almeida: "Neste conflito não há um único vencedor, só há vencidos" 

Porta-voz e advogado da ANTRAM voltou a pedir mais negociações entre patrões e sindicatos. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços mínimos da greve dos motoristas foi decidido pelos trabalhadores 

Em Aveiras existem cerca de uma centena de motoristas que parou de trabalhar. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Scotturb altera horário das carreiras 

Aempresa de autocarros Scotturb que opera em Cascais, Oeiras e Sintra anunciou que todas as carreiras vão estar sujeitas aos 
horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Costa do Sol Jornal| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia - Antram 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está "naturalmente 
disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a associação patronal Antram 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros". 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Destak Online| 14/08/2019  
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Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
CHUC e ARS garantem abastecimento energético normal 

CHUC e ARS garantem abastecimento energético normalDR111 CHUC e ARS do Centro desmentiram, ontem, a denúncia da 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) de que os serviços mínimos foram 
“novamente incumpridos”, de manhã, na região Centro 
In Diário As Beiras| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Diário As Beiras Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Câmara de Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

Paulo Inácio, presidente da câmara de Alcobaça, acrescenta que "se não for reposto o gasóleo e se houver necessidade de 
abastecimento por parte dos bombeiros ou outras organizações de socorro, estas poderão ter que se deslocar 10 ou 15 
quilómetros para abastecer"DRO presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de abastecimento 
no posto da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, afirmando que pode 
pôr em causa situações de socorro 
In Diário As Beiras Online| 14/08/2019  

 
Requisição civil e serviços mínimos foram cumpridos 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética disse ontem que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu «sem 
sobressaltos», com os serviços mínimos a serem «genericamente cumpridos» e a requisição civil «cumprida a rigor» 
In Diário de Aveiro| 14/08/2019  

 
Centro Hospitalar escapa a efeitos da greve com medidas preventivas 

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) não foi atingido pela greve dos motoristas e prevê que não venha a sofrer quaisquer 
constrangimentos, ao contrário do alerta da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram), que ao início da tarde de ontem indicava que o abastecimento a hospitais das zonas de Leiria, Coimbra e Lisboa iriam 
ficar, “seriamente comprometidos”, na sequência da greve de motoristas de matérias perigosas 
In Diário de Leiria| 14/08/2019  

 
Câmara de Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

O presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de abastecimento no posto da Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, afirmando que pode pôr em causa situações 
de socorro 
In Diário de Leiria Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 3ª e 4ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Houve incumprimento de requisição civil no transporte para aeroporto de Faro 

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que nenhum dos seis motoristas que deviam ter feito 
transportes para o aeroporto de Faro compareceu ao trabalho, sendo um incumprimento "inequívoco" da requisição civil 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Governo remete decisão de alargar requisição civil para final do dia 

O ministro do Ambiente disse hoje que a decisão de alargar a requisição civil será tomada ao final do dia, indicando que a situação 
"mais preocupante" de incumprimento se regista em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Antram diz que incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Coordenador do sindicato espera "bom-senso" em eventual reunião com Antram 

O coordenador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Manuel Mendes, aplaudiu hoje o desafio 
lançado pelo porta-voz desta estrutura sindical de convidar a Antram para uma reunião, esperando "uma posição de bom-senso" 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  
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Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15 horas, na Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em 
Lisboa 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje pelas 10 horas sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Ninguém está a carregar ou a descarregar combustível na refinaria de Matosinhos 

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a 
cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excepcional" 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
GNR esclarece que nenhum trabalhador está detido 

A GNR esclareceu hoje que nenhum motorista em greve está detido e que quatro trabalhadores apresentaram-se 
"voluntariamente" para cumprir o serviço, depois de terem sido notificados de que não comparecerem no local de trabalho 
constituía crime de desobediência 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível nos primeiros dois dias de greve 

A operação, adiantou o ministério, envolveu 49 elementos das forças de segurança. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Acabem com esta palhaçada 

Talvez esta tenha sido a frase mais acertada de "Pardal Marinho e Pinto Henriques". 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Antram não aceita voltar às negociações com a greve a decorrer 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas desafiou a Antram para uma reunião esta quinta-feira, na Direção-geral do 
Emprego e Relações de Trabalho. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinaram acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Fectrans, sindicato que não aderiu à greve dos motoristas, assinou acordo com a Antram. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para nova reunião na quinta-feira, mas não cancela greve 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas quer voltar à mesa das negociações com os patrões, mas não cancela 
greve. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Requisição civil e serviços mínimos foram cumpridos 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética disse ontem que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu «sem 
sobressaltos», com os serviços mínimos a serem «genericamente cumpridos» e a requisição civil «cumprida a rigor» 
In Diário de Viseu| 14/08/2019  

 
Cenário de tranquilidade manteve-se ao segundo dia de greve 
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Cenário de tranquilidade manteve-se ao segundo dia de greve Rita Cunha * A o segundo dia de geve dos motoristas de pesados, o 
panorama por Braga manteve-se tranquilo. 
In Diário do Minho| 14/08/2019  

 
Sindicatos garantem que serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Ontem, primeiro dia em que a requisição civil esteve em vigor, todos os motoristas de matérias perigosas estavam a trabalhar, 
garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Diário dos Açores| 14/08/2019  

 
FECTRANS e ANTRAM voltam hoje à mesa de negociações 

Hoje, quando o relógio marcar 14 horas, a FECTRANS, o maior sindicado do setor dos transportes que não aderiu à greve, volta à 
mesa das negociações com a ANTRAM, segundo noticia avançada pela SIC. 
In DiáriOnline Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 3ª e 4ª feira 

A operação, adiantou o ministério, envolveu 49 elementos das forças de segurança. 
In Dinheiro Vivo Online| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques lança "desafio" à Antram. Quer reunir amanhã 

Representante do sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite que estão "dispostos a encontrar um entendimento, com 
cedências de parte". 
In Dinheiro Vivo Online| 14/08/2019  

 
Motoristas lançam "desafio público" aos patrões para reunir 5ª feira à tarde 

Do lado do Executivo o dia terminou com a decisão de não avançar para o alargamento da requisição civil. 
In Dinheiro Vivo Online| 14/08/2019  

 
Subsídios e trabalho extra de motoristas também contam na pensão, diz governo 

Negociações entre sindicatos e Antram preveem para 2020 remuneração base de 700 euros, mas com complementos que levam o 
salário aos 1400 euros. 
In Dinheiro Vivo Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans chegam a acordo. Salários sobem 120 euros 

Os patrões e a Fectrans alcançaram um acordo que prevê aumentos mínimos de 120 euros no salário global dos motoristas. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Motoristas desafiam Antram para reunião amanhã às 15h 

O representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) convidou a Antram a reunir-se esta quinta-
feira, pelas 15h, na DGERT. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Dia 3: O desafio às negociações e o "acordo histórico" 

O terceiro dia de greve dos camionistas foi marcado pelo desafio às negociações pelo sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas, mas também pelo "acordo histórico" da Antram e da Fectrans. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Turismo do Algarve saúda requisição civil 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) congratulou-se com a requisição civil, mas lamentou que, "apesar dos 
esforços", a região esteja a ser prejudicada. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Mesmo depois de o porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas ter adiantado que os trabalhadores não iam 
cumprir os serviços mínimos, há registos de motoristas a conduzir os camiões. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Sindicato fala em motoristas "detidos" para irem trabalhar 

Pedro Pardal Henriques garante que o dois motoristas foram detidos pelas autoridades esta quarta-feira, por não cumprirem a 
requisição civil do Governo. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Governo tentou humilhar trabalhadores e sindicatos, diz PSD 

O vice-presidente dos sociais-democratas acusou o Governo de tentar humilhar os trabalhadores e os dirigentes sindicais durante 
esta greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Motoristas podem ou não trabalhar mais do que oito horas? 
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Os motoristas recusam trabalhar mais do que as oito horas diárias reconhecidas como limite pelo Código do Trabalho, mas os 
patrões Governo têm outro argumento. 
In ECO - Economia Online| 14/08/2019  

 
Uma greve não é uma birra de meninos de escola sr ministro do Ambiente ! 

Talvez o sr ministro do Ambiente não saiba, mas uma greve implica, da parte do trabalhador, de quem a vai praticar, um serie de 
ponderações, e todas difíceis. 
In Estrategizando Online| 14/08/2019  

 
É lamentável, mas David Justino e o PSD têm razão Ana Catarina Mendes 

Se não é o governo que surge como terceira parte sao os ministros do Trabalho e do Ambiente que mostram sê-lo chegando ao 
ponto do ministro do Ambiente Se não é o governo que surge como terceira parte sao os ministros do Trabalho e do Ambiente 
que mostram sê-lo chegando ao ponto do ministro do Ambiente confundir a gestão anual do período semanal do trabalho com a 
obrigação de cumprir 16 h dia o que é a demonstração não de ignorância da lei ( o trabalhador tem de dar acordo a essa gestão 
anual não podendo ser forçado a cumprir por ninguém muito menos por quem nem é entidade patronal)Quanto ao ministro do 
Trabalho Ana C 
In Estrategizando Online| 14/08/2019  

 
Governo português não alarga requisição civil 

Ao terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, em Portugal, o governo declarou não alargar a requisição civil, 
decretada esta terça-feiraAo terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, em Portugal, o Ministério do Ambiente e 
da Transição Energética garante que não vai haver alargamento da requisição civil, decretada esta terça-feira 
In Euronews Online| 14/08/2019  

 
Greve ameaça abastecimentos nos principais hospitais do país 

O aviso é da ANTRAM. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Em direto: Jerónimo acusa grevistas de darem pretextos para a limitação do direito à greve 

A greve já entrou no quarto dia, mesmo depois do acordo entre Antram e Fectrans - muito celebrado pelo Governo. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Em Matosinhos e Sines os camionistas já estão a deixar de cumprir a requisição civil 

Ao terceiro dia de greve, Pardal Henriques anuncia que os camionistas vão deixar de cumprir a requisição civil. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Grevistas sabem que estão a cometer um crime, diz Pardal Henriques 

Ao terceiro dia de greve, Pardal Henriques anuncia que os camionistas vão deixar de cumprir a requisição civil. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Refinaria de Leça. "Hoje ninguém sai daqui para lado nenhum". 

Cresce a tensão na refinaria da Galp de Matosinhos. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo 

Apesar de não se saber ainda o que foi discutido, o representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, entregou o documento 
ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordo, ainda esta noite, declarou 
In i Online| 14/08/2019  

 
Motoristas desafiam ANTRAM para voltar a negociar e convocam reunião para quinta-feira 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desafiou a ANTRAM, no terceiro dia de greve dos motoristas 
de matérias perigosas, para uma reunião na próxima quinta-feira, com o intuito de voltar a negociar com os patrões 
In i Online| 14/08/2019  

 
Crónicas de uma greve anunciada 

Abram alas a António Costa, em velocidade de cruzeiro para uma vitória esmagadora em outubro. 
In i Online| 14/08/2019  

 
Terceiro dia da paralisação dos motoristas de matérias perigosas em imagens 

O terceiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas foi marcado por vários episódios. 
In i Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

14 Ago 2019 | 12:02A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no 
âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Impala Online| 14/08/2019  
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Motoristas: Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" - Municípios 

14 Ago 2019 | 13:36O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o 
abastecimento à região durante a greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar 
constantemente a situação 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

14 Ago 2019 | 20:03O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas 
de matérias perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na DGERT 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

14 Ago 2019 | 10:34O porta-voz da Antram considerou que o apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

14 Ago 2019 | 16:31O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, 
às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Caos vai aumentar: Motoristas desafiam ANTRAM para novas negociações 

14 Ago 2019 | 16:37O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pardal Henriques, desafiou 
a ANTRAM a voltar às negociações esta quinta-feira às 15 horasO caos vai aumentar e os postos de combustível vão secar , 
afirmou o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) em declarações aos jornalistas 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

14 Ago 2019 | 11:25Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis, 
em Aveiras de Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente 
nada" 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

14 Ago 2019 | 11:12Vários camiões entraram hoje sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, 
mas o sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Ministério da Defesa desmente troca de combustível 

14 Ago 2019 | 11:00O Ministério da Defesa Nacional desmente porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas e nega situações 
de trocas de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz Governo 

14 Ago 2019 | 17:21O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as 
entidades empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes 
sendo aplicada "qualquer situação excecional" 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristas, diz sindicato 

14 Ago 2019 | 18:42"Não foi uma determinação de alguém, os motoristas que é decidiram [não cumprir os serviços mínimos]", 
salientou Pardal Henriques, referindo, por isso, que não foi o advogado que determinou 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas detidos pela GNR por se recusarem a trabalhar 

14 Ago 2019 | 19:23Dois motoristas foram detidos esta quarta-feira, 14 de agosto, pela GNR por se recusarem a trabalhar, avança 
Pardal HenriquesDois motoristas foram detidos esta quarta-feira, 14 de agosto, pela GNR por se recusarem a trabalhar, garante 
Pardal Henriques em declarações transmitidas pela RTP 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feiraAtualidade Por Lusa Publicado a 14 Ago, 2019, 12:02 
PARTILHELisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 
camiões-cisterna no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi 
hoje anunciado 
In Informa+ Online| 14/08/2019  
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Mapa atualizado: Veja onde ainda pode abastecer o carro 

Os motoristas cumprem hoje o terceiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar junto 
da associação patronal Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a 
situaçãoMotoristas: Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" - MunicípiosAtualidade Por Lusa Publicado a 14 
Ago, 2019, 13:36 PARTILHEFaro, 14 ago 2019 (Lusa) - O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge 
Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu 
que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

Advogado dos motoristas de matérias perigosas diz que estão todos em solidariedade para com os seus colegas que foram 
notificados"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" - Sindicato motoristasAtualidade Por Lusa Atualizado a 14 Ago, 2019, 
9:00 PARTILHEO porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços 
mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-
feira 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na DGERTAntram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato 
sobre reuniãoAtualidade Por Lusa Publicado a 14 Ago, 2019, 20:03 PARTILHELisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O advogado da Antram 
disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias perigosas para uma reunião 
negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

O porta-voz da Antram considerou que o apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que 
ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economiaMotoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a 
economia, segundo a AntramAtualidade Por Lusa Atualizado a 14 Ago, 2019, 11:01 PARTILHEO porta-voz da associação das 
empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em LisboaSindicato dos motoristas desafia Antram para reuniãoAtualidade 
Por Lusa Atualizado a 14 Ago, 2019, 16:54 PARTILHEO porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, 
Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada"Motoristas: 
Camiões continuam a sair de Aveiras de CimaAtualidade Por Lusa Publicado a 14 Ago, 2019, 11:25 PARTILHEAveiras, Lisboa, 14 ago 
2019 (Lusa) - Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em 
Aveiras de Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o sindicato 
assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuarMotoristas: Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a 
serviços mínimosAtualidade Por Lusa Publicado a 14 Ago, 2019, 11:12 PARTILHEMatosinhos, Porto, 14 ago 2019 (Lusa) - Vários 
camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o sindicato 
assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz Governo 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excecional"Motoristas: Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz 
GovernoAtualidade Por Lusa Atualizado a 14 Ago, 2019, 18:20 PARTILHEO Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas 
de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as 
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remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada "qualquer situação excecional" 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristas, diz sindicato 

"Não foi uma determinação de alguém, os motoristas que é decidiram [não cumprir os serviços mínimos]", salientou Pardal 
Henriques, referindo, por isso, que não foi o advogado que determinouIncumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos 
motoristas, diz sindicatoAtualidade Por Lusa Atualizado a 14 Ago, 2019, 19:23 PARTILHEO porta-voz do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o incumprimento dos serviços mínimos 
não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR esclarece que nenhum trabalhador está detido 

A GNR esclareceu hoje que nenhum motorista em greve está detido e que quatro trabalhadores apresentaram-se 
"voluntariamente" para cumprir o serviço, depois de terem sido notificados de que não comparecerem no local de trabalho 
constituía crime de desobediência 
In JM Online| 14/08/2019  

 
Greve arrancou com dois postos sem combustível junto à cidade das Caldas 

Começou na passada segunda-feira, por tempo indeterminado, a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, 
com mais de 500 postos de combustível no país sem gasolina nem gasóleo. 
In Jornal das Caldas Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível em dois dias 

Hoje às 11:51FacebookTwitterPartilharComentarA GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de 
combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de 
matérias perigosas 
In Jornal de Notícias Online| 14/08/2019  

 
O apelo do Governo aos motoristas e ANTRAM e outras notícias em 60 segundos 

14 Agosto 2019 às 07:53FacebookTwitterPartilharComentar. 
In Jornal de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas continua após reunião com Governo 

Hoje às 02:38FacebookTwitterPartilharComentarA greve que arrancou dia 12, por tempo indeterminado, foi convocada pelo 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias 
(SIMM) 
In Jornal de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Houve incumprimento de requisição civil no transporte para aeroporto de Faro 

14 Agosto 2019 às 14:04FacebookTwitterPartilharComentarO ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse esta 
quarta-feira que nenhum dos seis motoristas que deviam ter feito transportes para o aeroporto de Faro compareceu ao trabalho, 
sendo um incumprimento "inequívoco" da requisição civil 
In Jornal de Notícias Online| 14/08/2019  

 
GNR esclarece que nenhum trabalhador está detido. Quatro foram notificados 

14 Agosto 2019 às 20:55FacebookTwitterPartilharComentarA GNR esclareceu, esta quarta-feira, que nenhum motorista em greve 
está detido e que quatro trabalhadores apresentaram-se "voluntariamente" para cumprir o serviço, depois de terem sido 
notificados de que não comparecerem no local de trabalho constituía crime de desobediência 
In Jornal de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Greve arrancou com dois postos sem combustível junto à cidade das Caldas 

Começou na passada segunda-feira, por tempo indeterminado, a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, 
com mais de 500 postos de combustível no país sem gasolina nem gasóleo. 
In Jornal de Óbidos Online| 14/08/2019  

 
Algarve é quem mais sofre numa greve sem fim à vista 

No arranque do terceiro dia da greve, as posições dos sindicatos e da ANTRAM estão cada vez mais extremadas. 
In Jornal do Algarve Online| 14/08/2019  

 
Associados da Fectrans retomam negociações com Antram às 14h00 

A reunião estava marcada para esta manhã, às 9h30, mas acabou por ser adiada para a parte da tarde. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível nos dois primeiros dias da greve dos motoristas 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi esta quarta-feira anunciado 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  
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"Negociar sem confrontação". António Costa satisfeito com acordo entre Fectrans e Antram 

O primeiro-ministro disse que "neste caso imperou o bom senso e o diálogo", enaltecendo que foi conciliado "o respeito pelos 
direitos dos trabalhadores e os interesses das empresas, possibilitando negociar sem confrontação" 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

"Se as partes (sindicatos e Antram) quiserem reunir, a DGERT está naturalmente disponível, em qualquer ocasião, como aliás 
sempre esteve", adiantou fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à Lusa 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Patrões e Fectrans chegaram a acordo "histórico". Governo tem a última palavra 

A ANTRAM e a Fectrans vão agora prosseguir as negociações com o Ministério das Infraestruturas. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques afirma que "as coisas vão ser cada vez mais complicadas" 

Pardal Henriques lançou novamente "o repto à ANTRAM", afirmando que estão disponíveis "para resolver a situação", garantindo 
que têm de ser os patrões a dar o primeiro passo e chamar para encontrar uma solução e a greve ser desconvocada 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Câmara de Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

"Se não for reposto o gasóleo e se houver necessidade de abastecimento por parte dos bombeiros ou outras organizações de 
socorro, estas poderão ter que se deslocar 10 ou 15 quilómetros para abastecer", explicou Paulo Inácio, presidente da câmara de 
Alcobaça 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Desafio a ANTRAM para uma reunião amanhã na DGERT" 

O advogado apelou ao "bom senso" e "humildade" dos dirigentes da ANTRAM para reunir amanhã com os motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Fectrans reúne com Antram. Por que é que a estrutura sindical não se juntou à greve? 

A Fectrans, filiada na CGTP, não aderiu à greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas e, esta quarta-feira, vai 
retomar negociações com a entidade patronal Antram. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos. Sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar 

"O boicote não terminou", assegura o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), em 
declarações aos jornalistas no local. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
"Nunca se viu isto". Dois camionistas detidos por desobediência em Aveiras 

Camionistas terão sido detidos por desobediência pela GNR e conduzidos à sede da empresa para a qual trabalham, em Aveiras. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
"O PSD está há muito em greve de combate político", diz Carlos Carreiras 

O autarca social-democrata acredita que tudo se encaminha para uma "vitória esmagadora" do Partido Socialista (PS) nas 
legislativas de outubro, dada a "absoluta inoperância" do Partido Social Democrata (PSD) na oposição 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Ninguém está a carregar ou a descarregar na refinaria de Matosinhos 

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a 
cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques diz que requisição civil não vai ser respeitada. Governo garante que serviços mínimos estão a ser cumpridos 

O porta-voz do sindicato dos motoristas avisa que os motoristas não vão recuar e desconvocar a greve que decorrerá por tempo 
indeterminado. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse esta quarta-feira que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em 
descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
"Os motoristas não querem fazer greve, mas querem os problemas resolvidos", diz presidente do SNMMP 

O presidente do SNMMP, em declarações à comunicação social, em Aveiras, criticou ainda o porta-voz da ANTRAM, André Matias, 
classificando as suas intervenções de "incendiárias". 
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In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reuniãoLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O advogado da Antram disse 
que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias perigosas para uma reunião negocial a 
realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reuniãoLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O advogado da Antram disse 
que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias perigosas para uma reunião negocial a 
realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

Sindicato dos motoristas desafia Antram para reuniãoAveiras de Cima, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na 
quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

Sindicato dos motoristas desafia Antram para reuniãoAveiras de Cima, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato 
Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na 
quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a AntramLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O 
porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a AntramLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O 
porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greveLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - A Antram recusou hoje o 
desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, alegando que não 
pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greveLisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - A Antram recusou hoje o 
desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, alegando que não 
pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
LusaÁudio: Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia 

LusaÁudio: Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia - AntramLoading the player. 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Pela Cidade 

por WLADIMIR BRITOProfessor de Direito na Universidade do MinhoA greve dos camionistas dos transportes de matérias 
perigosas afectará o nosso concelho e, como qualquer greve, causará perturbação e incómodo às entidades patronais e, 
reflexamente, às comunidades 
In Mais Guimarães Online| 14/08/2019  

 
QUEM É QUE GOSTA DA GREVE DOS OUTROS? NINGUÉM. 

por ÂNGELA OLIVEIRAAdvogadaNinguém gosta de ter que pagar ATL para o filho em dia de greve dos professores; ou ficar no 
aeroporto horas à espera para saber se tem voo ou não em dia de greve do pessoal da Ryanair; perder uma manhã para ir à 
consulta no hospital que se espera há 5 meses e ver a consulta adiada pela greve dos médicos ou enfermeiros,  
In Mais Guimarães Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 
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"Nem serviços mínimos nem requisição civil"O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores 
não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não 
terem trabalhado na terça-feira 
In Minho Online (O)| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

Segundo o porta-voz da associaçãoO porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou 
que o apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar 
gravemente a economia 
In Minho Online (O)| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

3. 
In Minho Online (O)| 14/08/2019  

 
Sindicatos confirmam greve; Governo preparado para todos os cenários 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) confirmaram hoje a sua intenção de avançar com a greve agendada para ter início na segunda-feira, dia 12 de agosto, 
enquanto o Governo liderado por António Costa reuniu-se de emergência para delinear os próximos passos a dar para dar 
serenidade ao país durante a greve 
In Motor 24 Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" avisa porta-voz dos motoristas de matérias perigosas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Mundo Português Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In Mundo Português Online| 14/08/2019  

 
Ninguém está a carregar ou a descarregar na refinaria de Matosinhos 

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a 
cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In Mundo Português Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Mundo Português Online| 14/08/2019  

 
Nenhum trabalhador está detido 

A GNR esclareceu hoje que nenhum motorista em greve está detido e que quatro trabalhadores apresentaram-se 
"voluntariamente" para cumprir o serviço, depois de terem sido notificados de que não comparecerem no local de trabalho 
constituía crime de desobediência 
In Mundo Português Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans chegam a acordo para aumentos de 120 euros. Costa pede que outros sigam o exemplo 

Documento foi assinado na noite de quarta-feira pelas duas associações e na presença do Governo. 
In Negócios Online| 14/08/2019  

 
Empresas de transporte de mercadorias e Fectrans perto de acordo histórico 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e a Fectrans - Federação dos Sindicatos 
de Transportes e Comunicações elaboraram um "documento de trabalho" esta quarta-feira que "pode vir a ser um acordo 
histórico para o setor", disse o porta-voz da Antram 
In Negócios Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: PSD recomenda ao Governo que promova negociações e mesmo suspender a requisição civil 

O vice-presidente do PSD, David Justino, aconselhou esta quarta-feira o Governo a concentrar-se no restabelecimento das 
negociações entre os sindicatos dos motoristas e a Antram, admitindo mesmo que o Executivo suspenda a requisição civil desde 
que a greve seja levantada 
In Negócios Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, indica Governo 

O Ministério do Trabalho esclareceu esta quarta-feira que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
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"qualquer situação excecional" 
In Negócios Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia patrões a sentarem-se para negociar esta quinta-feira 

O porta-voz do SNMMP desafiou esta quarta-feira à tarde a Antram a comparecer pelas 15:00 de quinta-feira no Ministério do 
Trabalho para negociar um entendimento. 
In Negócios Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na segunda e terça-feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Precisa de abastecer? Litoral ´pintado´ de vermelho e laranja 

As manchas vermelhas e laranjas pintam o litoral do país, indicando a dificuldade em abastecer. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Abastecimento ao Algarve durante greve tem sido "minimamente garantido" 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil caso mínimos não sejam cumpridos 

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que um eventual incumprimento dos serviços mínimos 
pelos motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
"Faltou o transporte de Loulé para o Aeroporto de Faro. É um caso grave" 

O ministro do ambiente, Matos Fernandes, anunciou, esta quarta-feira, que foi registado um "caso de incumprimento da 
requisição civil que é o transporte de Loulé para o Aeroporto e Faro". 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

O presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de abastecimento no posto da Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, afirmando que pode pôr em causa situações 
de socorro 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Turismo do Algarve saúda requisição civil e lamenta penalização da região 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) congratulou-se hoje com a requisição civil decretada pelo Governo para a 
greve dos motoristas de matérias perigosas e lamentou que, "apesar dos esforços", a região esteja a ser prejudicada 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Alentejo preocupado com distribuição devido às grandes distâncias 

As associações empresariais do Alentejo alertaram hoje para os impactos da greve dos motoristas no setor da distribuição, com 
abastecimento de combustíveis "gota a gota" numa região que corresponde a um terço da área do país 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
"O PSD se fosse Governo teria forçado um entendimento" antes da greve 

David Justino diz que deve ser o Governo a dar o primeiro passo para colocar um ponto final na greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

Pardal Henriques acabou de lançar o desafio em direto. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 
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A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM reage: "Isso vai significar problemas graves na economia" 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Sindicato espera "bom-senso" em eventual reunião com Antram 

O coordenador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Manuel Mendes, aplaudiu hoje o desafio 
lançado pelo porta-voz desta estrutura sindical de convidar a Antram para uma reunião, esperando "uma posição de bom-senso" 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
PAN quer firmeza igual do Governo na descarbonização e apela à negociação 

O dirigente do Pessoas-Animais-Natureza André Silva desejou hoje a mesma "firmeza" do Governo nos objetivos de 
descarbonização da economia como o executivo está a demonstrar para minimizar os efeitos da greve dos motoristas camiões de 
matérias perigosas 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Esta quarta-feira assinala-se o terceiro dia de greve de motoristas de camiões que transportam matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excecional" 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos "foi decidido pelos motoristas" 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o 
incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
GNR esclarece que nenhum trabalhador está detido 

A GNR esclareceu hoje que nenhum motorista em greve está detido e que quatro trabalhadores apresentaram-se 
"voluntariamente" para cumprir o serviço, depois de terem sido notificados de que, não comparecerem no local de trabalho, 
constituía crime de desobediência 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
Governo disponível para mediar nova reunião entre motoristas e patrões 

O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está "naturalmente 
disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a associação patronal Antram 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

Economia · GovernoGNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feirapor Notícias de CoimbraAgosto 14, 2019A 
GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação de 
alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Notícias de Coimbra Online| 14/08/2019  

 
Motoristas dizem que "ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

CoimbraMotoristas dizem que "ninguém vai fazer absolutamente nada hoje"por Notícias de CoimbraAgosto 14, 2019O porta-voz 
dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, 
em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Notícias de Coimbra Online| 14/08/2019  

 
Patrões recusam reunião com motoristas enquanto durar a greve 

EmpresasPatrões recusam reunião com motoristas enquanto durar a grevepor Notícias de CoimbraAgosto 14, 2019A Antram 
recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, 
alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
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In Notícias de Coimbra Online| 14/08/2019  

 
Governo diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

GovernoGoverno diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militarespor Notícias de CoimbraAgosto 14, 2019O 
Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas 
In Notícias de Coimbra Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristas 

Coimbra · RegiãoIncumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristaspor Notícias de CoimbraAgosto 14, 2019O 
porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o 
incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In Notícias de Coimbra Online| 14/08/2019  

 
Combustíveis na berlinda 

É costume andarmos a fazer contas quanto ao abastecimento de gasóleo e gasolina devido à pressão dos preços, mais a subir que 
a descer, semana a semana. 
In Notícias de Lafões| 14/08/2019  

 
O ajuste direto com "conflito de interesses aparente" e as ligações ao PS do porta-voz da ANTRAM 

André Matias foi deputado municipal pelo PS e nomeado pelo governo de Costa para gerir dois fundos que têm juntos dotação 
superior a 300 milhões de euros. 
In Observador Online| 14/08/2019  

 
Não foi isso que eu disse. As contradições, avanços e recuos dos protagonistas da greve dos motoristas 

A ANTRAM anuncia, o Governo desmente. 
In Observador Online| 14/08/2019  

 
Entre desafios e notificações, as fotos do terceiro dia da greve dos motoristas 

Pardal Henriques denunciou detenções e "desafiou" a ANTRAM para uma reunião. 
In Observador Online| 14/08/2019  

 
Greve. Porque precisam os hospitais dos motoristas de matérias perigosas? 

Não é só o combustível. 
In Observador Online| 14/08/2019  

 
Motoristas aumentam o desafio: nem serviços mínimos nem requisição civil 

PubEm Leça da Palmeira camiões pararam à entrada para a refinaria. 
In Plataforma Online| 14/08/2019  

 
O governo diz que não existem motivos para alargar a requisição civil 

O governo diz que não existem motivos para alargar a requisição civil, considerando que os serviços mínimos foram 
genericamente cumpridos. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" - Sindicato dos Motoristas 

Lisboa, 13 ago 2019 (Lusa) -- O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir 
serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na 
terça-feira 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT) está "naturalmente disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a 
associação patronal Antram 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Câmara de Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

Alcobaça, Leiria, 14 ago 2019 (Lusa) -- O presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de 
abastecimento no posto da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, 
afirmando que pode pôr em causa situações de socorro 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Alentejo preocupado com distribuição devido às grandes distâncias 

Redação, 14 ago 2019 (Lusa) - As associações empresariais do Alentejo alertaram hoje para os impactos da greve dos motoristas 
no setor da distribuição, com abastecimento de combustíveis "gota a gota" numa região que corresponde a um terço da área do 
país 
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In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Turismo do Algarve saúda requisição civil e lamenta penalização "vil e injustificada" da região 

Faro, 14 ago 2019 (Lusa) - O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) congratulou-se hoje com a requisição civil 
decretada pelo Governo para a greve dos motoristas de matérias perigosas e lamentou que, "apesar dos esforços", a região esteja 
a ser prejudicada 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia - Antram 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o 
apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a 
economia 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

Aveiras de Cima, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Aveiras, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de 
Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria 
"fazer absolutamente nada" 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Por Ana Cristina Gomes (texto) e Estela Silva (fotos)Matosinhos, Porto, 14 ago 2019 (Lusa) - Vários camiões entraram hoje pelas 
10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o sindicato assegura que o "boicote" aos 
serviços mínimos é para continuar 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Sindicato do Norte diz que ninguém está a carregar ou a descarregar na refinaria de Matosinhos 

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a 
cumprir os serviços mínimos, disse esta quarta-feira à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de 
matérias perigosas 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de 
combustível alegadamente efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do 
Ministério do Ambiente 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de 
combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

Aveiras de Cima, Lisboa, 13 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
disse hoje que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da 
GNR 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

(CORREÇÃO) Aveiras de Cima, Lisboa, 13 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças 
Armadas e da GNR 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais - Governo 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como 
todas as entidades empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não 
lhes sendo aplicada "qualquer situação excecional" 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  
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Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve 
e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprimento dos serviços mínimos foi decidido pelos trabalhadores - sindicato 

Aveiras de Cima, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim 
decidido pelos motoristas 
In Porto Canal Online| 14/08/2019  

 
Fuel truck drivers union calls for meeting 

Fuel truck drivers union calls for meetingin News ·14-08-2019 19:00:00 · 0 CommentsSNMMP spokesman Pedro Pardal Henriques 
today challenged Antram for a meeting on Thursday at 3 pm at the Directorate-General for Employment and Labour Relations 
(DGERT) in Lisbon 
In Portugal News Online (The)| 14/08/2019  

 
Union says fuel unloaded into wrong tanks 

Union says fuel unloaded into wrong tanksBy TPN/Lusa,in News ·14-08-2019 14:35:00 · 0 CommentsThe spokesman for Portugal's 
National Union of Dangerous Goods Drivers (SNMMP) has said that there have been three situations of fuel being unloaded into 
the wrong filling station tanks by soldiers and police, but the ministry of national defence said that this information is false 
In Portugal News Online (The)| 14/08/2019  

 
Striking truckers dig-in: "No-one will be doing anything today" 

Striking truckers dig-in: "No-one will be doing anything today". 
In Portugal Resident Online| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na segunda e terça-feira 

OuvirA GNR e a PSP asseguraram, na segunda eterça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito 
dasituação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas dematérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Postal do Algarve Online| 14/08/2019  

 
Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" 

OuvirO presidente da Comunidade Intermunicipal doAlgarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região 
durantea greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiuque é preciso monitorizar constantemente a 
situação 
In Postal do Algarve Online| 14/08/2019  

 
3.º dia de Greve: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, defende Antram 

O que precisa de saber sobre a paralisação. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 14/08/2019  

 
"Se um vai preso, vamos todos." Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

A paralisação dos motoristas não tem previsão de termo, e o país está em crise energética em pleno período de férias para 
milhares de portugueses. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 14/08/2019  

 
GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na segunda e terça-feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", diz sindicato de motoristas 

Nas Notícias"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", diz sindicato de motoristasPor Lusa14 Agosto 2019 - 08:11O porta-voz 
dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, 
em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  
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Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros". 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudicam a economia, segundo a Antram 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz Governo 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excecional" 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz Governo 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excecional" 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristas, diz sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o 
incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Segurança Social esclarece descontos: afinal o que conta para a reforma? 

Ministério do Trabalho e da Segurança Social emitiu uma nota, em plena guerra laboral entre trabalhadores e patrões, a esclarecer 
um dos pontos contestados pelos motoristas de matérias perigosas. 
In Público Online| 14/08/2019  

 
Sindicato convida a Antram a voltar à conciliação 

Pardal Henriques diz que vai estar amanhã na DGERT às 15h00 e convida André Matias e a Antram a juntarem-se a ele. 
In Público Online| 14/08/2019  
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Carlos Carreiras critica Rio: "O PSD está há muito em greve de combate político" 

Num artigo de opinião no jornal i, o presidente da Câmara de Cascais é demolidor para o seu partido ("Claramente, não está a 
cumprir os serviços mínimos"), critica a "absoluta inoperância da oposição" e prevê uma "vitória esmagadora" de António Costa 
em Outubro 
In Público Online| 14/08/2019  

 
PSD propõe suspensão da requisição civil para se retomarem as negociações 

David Justino acusa o Governo de estar a promover "um aparato coercivo injustificado" e uma "humilhação dos trabalhadores e 
dirigentes sindicais". 
In Público Online| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Neste 3º dia de greve dos motoristas matérias perigosas ficou a garantia do sindicato de que os trabalhadores não vão cumprir 
serviços mínimos nem a requisição civil. 
In Rádio Comercial - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Estamos no 3º Dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, com a garantia deixada esta manhã pelo sindicato de que hoje 
que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil 
In Rádio Comercial - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Pelo menos 2 motoristas de matérias perigosas foram detidos pela GNR pelo crime de desobediência. 
In Rádio Comercial - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Novo capítulo na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil 

Caso não sejam cumpridos os serviços mínimos, o Governo decreta a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez14 de agosto 
de 2019 às 13:05Governo admite alargar requisição civilO ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje 
que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a decretar a 
requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Rádio Comercial Online| 14/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas desafia ANTRAM para reunião 

Objetivo passa por um acordo que termine com a greve que começou na segunda-feira14 de agosto de 2019 às 17:08Sindicato de 
Motoristas de Matérias Perigosas desafia ANTRAM para reuniãoO Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas pode ter dado o 
primeiro passo para o fim da greve que começou na segunda-feira 
In Rádio Comercial Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Governo remete decisão de alargar requisição civil para final do dia - Notícias 

Tweet14 de Agosto de 2019 | por LusaO ministro do Ambiente disse hoje que a decisão de alargar a requisição civil será tomada 
ao final do dia, indicando que a situação "mais preocupante" de incumprimento se regista em Aveiras de Cima, no distrito de 
Lisboa 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira - Notícias 

Tweet14 de Agosto de 2019 | por LusaO porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro 
Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Ninguém está a carregar ou a descarregar na refinaria de Matosinhos - Notícias 

Tweet14 de Agosto de 2019 | por LusaNinguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em 
Matosinhos e nenhum motorista está a cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos trabalhadores - Notícias 

Tweet14 de Agosto de 2019 | por LusaO porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro 
Pardal Henriques, afirmou hoje que o incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido 
pelos motoristas 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Direto de Aveiras de Cima 
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Para esta hora está marcada uma conferência de imprensa do PSD, para falar sobre a greve dos motoristas. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 14/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas aguarda pelo contacto da Antram 

O Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que aguarda pelo contacto da Antram. 
In Rádio Observador - Notícias| 14/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas promete a deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas promete fazer frente às medidas decretadas pelo governo e promete não 
cumprir nem a requisição civil nem os serviços mínimos. 
In Rádio Observador - Notícias| 14/08/2019  

 
MOTORISTAS: GNR E PSP CONDUZIRAM 28 CAMIÕES DE COMBUSTÍVEL EM DOIS DIAS 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Rádio Regional Online| 14/08/2019  

 
MOTORISTAS: ´NINGUÉM VAI FAZER ABSOLUTAMENTE NADA HOJE´ 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Rádio Regional Online| 14/08/2019  

 
MOTORISTAS: SINDICATO DESAFIA ANTRAM PARA REUNIÃO NA QUINTA-FEIRA 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Rádio Regional Online| 14/08/2019  

 
MOTORISTAS: AUTORIDADES DESCONHECEM CASOS DE TROCA DE COMBUSTÍVEL 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente 
In Rádio Regional Online| 14/08/2019  

 
MOTORISTAS: CAMIÕES SOB ESCOLTA EM MATOSINHOS E ´BOICOTE´ A SERVIÇOS MÍNIMOS 

Vários camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In Rádio Regional Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans perto de acordo histórico 

Elaboraram um "documento de trabalho" esta quarta-feiraA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) e a Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações elaboraram um "documento de 
trabalho" esta quarta-feira que "pode vir a ser um acordo histórico para o setor", disse o porta-voz da Antram, André Matias 
Almeida, à saída da reunião realizada esta tarde 
In Record Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

Para encontrar uma proposta que agrade a ambas as partes para fazer terminar a greveO porta-voz do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou esta quarta-feira a Antram para uma reunião, na 
quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Record Online| 14/08/2019  

 
Augusto Santos Silva diz que o incumprimento dos serviços mínimos obrigará o governo a decretar a requisição civil 

Augusto Santos Silva já disse que um eventual incumprimento dos serviços mínimos obrigará o governo a decretar a requisição 
civil nas regiões onde ainda não o fez. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Dados do Ministério da Administração Interna, revelam que 28 camiões de matérias perigosas foram conduzidos por elementos da 
GNR ou da PSP nos dois primeiros dias da greve. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A FECTRANS e a ANTRAM assinaram no Ministério das Infraestruturas um acordo de princípio sobre um contrato coletivo de 
trabalho, um documento que ainda vai exigir novas rondas de negociação já previstas para setembro 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A ANTRAM insiste não negoceia com o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas enquanto a greve estiver a decorrer. 
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In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Governo não altera a requisição civil na greve dos motoristas 

O Governo não altera a requisição civil na greve dos motoristas, uma vez que os serviços mínimos estão a ser assegurados. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
PSD aconselha o Governo a empenhar-se no restabelecimento das negociações entre os motoristas e os patrões 

O PSD aconselha o Governo a empenhar-se no restabelecimento das negociações entre os motoristas e os patrões. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Se o sindicatos e ANTRAM quiserem reunir já amanhã, a DGERT, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho está de 
portas abertas para essa negociação. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Ao 3. 
In Renascença - Notícias| 14/08/2019  

 
Fectrans garante aumento de 120 euros por mês para motoristas 

Sindicato não fala em "acordo histórico", como fez a Antram, mas diz que foi o "acordo possível". 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Fectrans garante aumento de 120 euros por mês. António Costa pede que outros sindicatos sigam o exemplo 

Sindicato não fala em "acordo histórico", como fez a Antram, mas diz que foi o "acordo possível". 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas. GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível 

Os números respeitam a terça e quarta-feira, um dia e meio da greve dos motoristas de matérias perigosas, e são avançados pelo 
Ministério da Administração Interna. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Governo de portas abertas a negociação entre motoristas e patrões 

A posição foi avançada à Renascença por fonte oficial do Ministério do Trabalho, depois do desafio lançado pelo porta-voz do 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo admite alargar requisição civil 

"Evidentemente, a requisição civil é imperativa", lembra Augusto Santos Silva, reagindo à tomada de posição do sindicato, esta 
quarta-feira de manhã. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas "desafia" Antram para reunião 

[em atualização]. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas "desafia" Antram para reunião. "Caos vai aumentar" sem negociação 

"Estamos dispostos a alcançar um entendimento com cedências de parte a parte", afirma Pardal Henriques, que não desconvoca a 
greve iniciada na segunda-feira. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. Antram não reúne com sindicato na quarta-feira 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou esta segunda-feira, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. Antram não reúne com sindicato na quinta-feira 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou esta segunda-feira, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Apelo do sindicato é "de uma gravidade atroz", diz ANTRAM 

Em reação à ameaça deixada na terça-feira pelo Governo, o porta-voz dos motoristas de matérias perigosas pediu esta manhã aos 
trabalhadores que não cumpram os serviços mínimos nem a requisição civil. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Antram não vai reunir com grevistas na quinta-feira 

Pedro Polónio explicou que não estão reunidas as condições para os empregadores se encontrarem com os grevistas na quinta-
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feira, rejeitando assim o desafio feito esta quarta-feira por Pardal Henriques 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Antram promete responder nas próximas horas a pedido de reunião com sindicato dos motoristas 

[em atualização]Veja também:A Associação Nacional de Transportadores Públicos, Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera 
responder nas próximas horas ao desafio do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas para uma reunião na quinta-feira, às 
15h00 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas ao minuto. Sindicato quer "fazer conciliação" com os patrões 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começou esta segunda-feira, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Greve. Há motoristas a cumprir a requisição civil e os serviços mínimos 

O apelo lançado esta manhã pelo porta-voz do sindicato para que ninguém trabalhasse teve eco em alguns trabalhadores, mas 
outros decidiram não arriscar. 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Se fosse Governo, PSD "teria forçado uma situação de entendimento" na greve dos motoristas 

Em declaração aos jornalistas, o vice-presidente David Justino acusou o executivo de "tentativa de humilhação dos trabalhadores e 
dirigentes sindicais", irresponsabilidade e "excessos" no exercício da autoridade 
In Renascença Online| 14/08/2019  

 
Ao terceiro dia de greve, SNMMP pede à ANTRAM que regresse à mesa das negociações 

Ao terceiro dia de greve, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) veio a terreiro desafiar a ANTRAM a 
retomar as negociaçõesAo terceiro dia de greve, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) veio a 
terreiro, pela voz do seu representante jurídico Pedro Pardal Henriques, lançar um desafio público de chamar para a mesa de 
negociações a ANTRAM 
In Revista Cargo Online| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - Pardal Henriques 

Pardal Henriques também falou sobre a reunião entre FECTRANS e a Antram marcada para hoje, diz que estão a negociar um 
contrato à margem do acordado entre os sindicatos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - João Pedro Matos Fernandes 

O Governo faz a um ponto da situação do 3º dia da greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - direto 

Direto de Matosinhos e Aveiras de Cima para fazer o ponto da situação do º dia da greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Ao terceiro dia de greve endurece a luta dos motoristas, há uma ameaça de incumprimento da requisição civil e dos serviços 
mínimos. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve - direto de Aveiras de Cima 

Direto até Aveiras de Cima para fazer um ponto de situação sobre a greve dos camionistas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 14/08/2019  

 
Serviços mínimos - direto de Leça da Palmeira 

Em Leça da Palmeira, Matosinhos os serviços mínimos estarão a ser cumpridos, mas os movimentos de camiões têm estado a 
fazer-se com escolta policial, direto do local. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 14/08/2019  

 
Coluna de camiões que saíram de Aveiras rumo a Lisboa 

A acompanhar uma coluna de camiões que saíram de Aveiras rumo a Lisboa para abastecimento de combustível, continua a 
repórter Soraia Ramos. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - PAN 

O Partido Pessoas Animais e Natureza diz que nesta greve, ninguém está a fazer um esforço para voltar às negociações. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
PSD acusa Governo de usar autoridade de forma desproporcional e excessiva e humilhar os motoristas 
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O PSD acusou o Governo de ter usado a autoridade de uma forma desproporcional e até excessiva e de humilhar os motoristas. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Federação dos Sindicatos de Transportes e a ANTRAM chegaram a acordo - direto 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e a ANTRAM chegaram a acordo sobre o novo contrato coletivo de trabalho. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Ponto da situação a esta hora junta aos restantes centros de distribuição 

Vamos agora fazer o ponto da situação a esta hora junta aos restantes centros de distribuição, em direto de Matosinhos, Sines e 
também no Algarve, em Loulé. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Cerca de duas dezenas de motoristas foram identificados por incumprimento da requisição civil 

Cerca de duas dezenas de motoristas foram identificados por incumprimento da requisição civil, a maioria já foi notificada e pode 
vir a enfrentar agora o processo-crime por desobediência. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM para retomar as negociações amanhã à tarde, mas diz que 
não suspende a greve. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Acusados de desobediência - direto de Aveiras 

Dois motoristas foram retirados de casa pelo Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR, foram levados para a empresa 
para a qual trabalham em Aveiras. 
In RTP 1 - Telejornal| 14/08/2019  

 
Dois motoristas detidos - direto de Matosinhos 

A jornalista Cátia Ferraz tem estado a acompanhar a situação junto à refinaria de Matosinhos. 
In RTP 3 - 18/20| 14/08/2019  

 
Motorista detido em Aveiras - direto 

Um motorista detido em Aveiras de Cima, uma situação que está a ser acompanhada pelo jornalista Filipe Canhoto Ribeiro. 
In RTP 3 - 18/20| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques diz que o caos vai aumentar se as negociações não forem retomadas 

Pardal Henriques diz que o caos vai aumentar se as negociações não forem retomadas e que a decisão de não cumprimento de 
serviços mínimos foi tomada pelos trabalhadores. 
In RTP 3 - 18/20| 14/08/2019  

 
PSD vai pronunciar-se sobre a greve dos motoristas-Direto de Lisboa 

O PSD vai pronunciar-se sobre a greve dos motoristas, vai ser a primeira declaração pública do partido, depois do Governo ter 
avançado com a requisição civil e vai ser feita por David Justino. 
In RTP 3 - 18/20| 14/08/2019  

 
Sindicato diz que greve se mantém 

O porta-voz do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas considera que o acordo alcançado entre a Antram e a FECTRANS é 
uma fantochada. 
In RTP 3 - 24 Horas| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

Acordo entre a Federação dos Sindicatos de transportes e a ANTRAM, um entendimento sobre o novo contrato coletivo de 
trabalho que contempla aumentos salariais para os motoristas e para outras classes profissionais 
In RTP 3 - 24 Horas| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - direto 

Em Leça da Palmeira no concelho de Matosinhos, os serviços mínimos estão a ser cumpridos, mas com recurso a escolta policial. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Requisição civil - Pardal Henriques 

Os camiões que estão a sair de Aveiras de Cima desde as 6 da manhã, estão a ser conduzidos por motoristas e não tem sido 
necessário o recurso a escolta policial. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - direto 

Ponto da situação do 3º dia da greve dos motoristas. 
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In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - direto 

A esta hora está marcada mais uma reunião entre A FECTRANS e a Antram. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - João Pedro Matos Fernandes 

O Governo faz a um ponto da situação do 3º dia da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Algarve 

Chegada de mais um contentor de combustível ao Algarve. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Direto de vários postos de abastecimento de combustíveis, para fazer o ponto da situação da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Ao 3º dia de greve endurece a luta dos motoristas, não vai ser cumprida nem a requisição civil, nem os serviços mínimos. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - diretos 

A Alexandre André está a acompanhar a reunião da ANTRAM com a FECTRANS e em Sines, junto à refinaria mantém-se o Paulo 
Nobre. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º Dia de greve - diretos 

Direto de Leça da Palmeira e de Loulé, para um ponto de situação. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Proposta de reunião - direto de Aveiras 

Os camiões que estão a sair de Aveiras de Cima desde as seis da manhã, estão a ser conduzidos por motoristas e não tem sido 
necessário o recurso a escolta policial. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou a ANTRAM 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou a ANTRAM a retomar as negociações já amanhã à tarde. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - direto 

A FECTRANS é o maior sindicato do setor dos Transportes e não aderiu a esta greve, hoje vai retomar as negociações com a 
Antram. 
In RTP 3 - 3 às...| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - direto 

Direto de Aveiras de Cima para fazer o ponto da situação do 3º dia da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
Comentário de João Teixeira Lopes e Carlos Encarnação à atualidade 

Comentário de João Teixeira Lopes e Carlos Encarnação à temas da atualidade. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
Comentário de Helena Garrido e Rita Garcia Pereira: greve dos motoristas 

Comentário de Helena Garrido e Rita Garcia Pereira à greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A Federação dos Sindicatos de transportes e a ANTRAM chegaram a acordo sobre o novo contrato coletivo de trabalho. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A Federação dos Sindicatos de transportes e a ANTRAM chegaram a acordo sobre o novo contrato coletivo de trabalho. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas - direto 
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Direto de Aveiras de Cima para fazer o ponto da situação do 3º dia da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 360| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto 

O Sindicato dos Motoristas ameaça que não vai ser cumprida nem a requisição civil nem os serviços mínimos. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 14/08/2019  

 
Comentário de Joaquim Fidalgo à revista de imprensa 

Comentário de Joaquim Fidalgo, professor universitário, à revista de imprensa. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 14/08/2019  

 
Tanques cheios no Aeroporto de Lisboa obrigam motoristas a regressar com combustível a Aveiras 

Antena 114 Ago, 2019, 11:46| PaísLusaAlguns camiões cisterna que tiveram como destino o aeroporto de Lisboa regressaram a 
Aveiras com os depósitos cheios de combustível. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Tanques cheios no aeroporto obrigam motoristas a voltar com combustível a Aveiras 

Antena 114 Ago, 2019, 11:46/ atualizado em 14 Ago, 2019, 13:33| PaísLusaAlguns camiões-cisternas que tiveram como destino o 
aeroporto de Lisboa regressaram a Aveiras com os depósitos cheios de combustível 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Câmara de Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

Lusa14 Ago, 2019, 13:38 | EconomiaO presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de 
abastecimento no posto da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, 
afirmando que pode pôr em causa situações de socorro 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Motoristas céticos quanto a reunião com ANTRAM na quinta-feira 

RTP14 Ago, 2019, 21:17/ atualizado em 14 Ago, 2019, 21:17| PaísA proposta do regresso às negociações feita pelo sindicato à 
ANTRAM, deixa os motoristas em Matosinhos com algumas dúvidas, já que consideram não estarem ainda reunidas as condições 
para um acordo 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Sindicato propõe regresso às negociações com ANTRAM para evitar caos 

RTP14 Ago, 2019, 21:10/ atualizado em 14 Ago, 2019, 21:10| PaísO Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a 
ANTRAM para retomar as negociações amanhã à tarde, mas não suspende a greve 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas apela a mobilização solidária 

RTP14 Ago, 2019, 11:06/ atualizado em 14 Ago, 2019, 11:06| EconomiaEm declarações à RTP a partir de Aveiras de Cima, o 
presidente do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, deixou um apelo a outros sindicatos e 
comissões de trabalhadores, que têm demonstrado solidariedade com esta greve, para que se juntem ao protesto dos motoristas 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
PSD recomenda tanto o fim da requisição civil como da greve 

RTP14 Ago, 2019, 21:20/ atualizado em 14 Ago, 2019, 21:20| PolíticaO PSD acusa o Governo de ter usado a autoridade de uma 
forma desproporcional e excessiva e de humilhar os motoristas. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
"Não vamos fazer os serviços mínimos" 

Matosinhos. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 14/08/2019  

 
Governo desconhece constrangimentos no abastecimento a hospitais 

O Ministério da Saúde diz "o abastecimento aos hospitais e centros de saúde está garantido através do acesso à REPA (Rede 
Estratégica de Postos de Abastecimento)" e que "está ainda garantido o acesso de todas as entidades prioritárias" 
In S+ Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: 71 camiões saíram de Aveiras para cumprir serviço 

Apesar do aviso do porta-voz dos motoristas de matérias perigosas de que ninguém ia "fazer absolutamente nada hoje", os 
motoristas conduziram entre as 06h00 e as 10h00 pelo menos 71 camiões-cisterna. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Exército coloca camião com combustível em Ourique para abastecer Proteção Civil 

Viatura contém cerca de 20 000 litros de combustível. 
In Sábado Online| 14/08/2019  
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Motoristas: Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e ANTRAM 

Pedro Pardal Henriques desafiou a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) para 
uma reunião na quinta-feira. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo para contrato coletivo de trabalho 

Documento deve entrar em vigor em 2020. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil caso serviços mínimos não sejam cumpridos 

Augusto Santos Silva afirmou que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas de matérias perigosas 
obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM deverá dar uma resposta ainda esta quarta-feira sobre reunião com sindicato dos motoristas 

Pardal Henriques desafiou os patrões para uma reunião, esta quinta-feira, às 15h00. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, diz ANTRAM 

Porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição 
civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Motoristas desafiam ANTRAM a voltar às negociações esta quinta-feira 

Pardal Henriques defendeu ainda que "o caos vai aumentar" e que os postos de combustível "vão secar". 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Coordenador do sindicato espera "bom-senso" em eventual reunião com ANTRAM 

O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, desafiou os patrões dos motoristas para uma reunião na quinta-feira às 15h00, 
na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve de motoristas 

Patrões dizem que não podem negociar com "a espada na cabeça" e recusa repto lançado por Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Numa zona do País onde o Governo não decretou requisição civil ou militar, vários motoristas com destino à Petrogal de 
Matosinhos recusaram fazer serviços mínimos, mas pelas 10h00 vários camiões entraram na empresa sob escolta policial, 
entretanto desmobilizada 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Pelo menos 71 camiões saíram de Aveiras para cumprir serviço 

Motoristas de empresas conduziram entre as 06:00 e as 10:00 pelo menos 71 camiões-cisterna, apesar do aviso do porta-voz dos 
motoristas de matérias perigosas de que ninguém ia "fazer absolutamente nada hoje", disse à Lusa fonte governamental 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Municípios dizem que abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está "naturalmente 
disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a associação patronal Antram 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  
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PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, afirmando que "imperou o bom 
senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Santos Silva admite alargar requisição civil em caso de incumprimento de serviços mínimos 

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que um eventual incumprimento dos serviços mínimos 
pelos motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas desafia Antram para reunião na quinta-feira 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a 
Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas. Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, defende Antram 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Em atualização Greve dos motoristas. "Só ao fim do dia é que conseguimos perceber se foi cumprida a requisição civil", diz Matos 
Fernandes 

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que nenhum dos seis motoristas que deviam ter feito 
transportes para o aeroporto de Faro compareceu ao trabalho, sendo um incumprimento "inequívoco" da requisição civil 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Em atualização Motoristas: Sindicato diz que dois profissionais foram detidos por desobediência 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje aos 
jornalistas que as autoridades detiveram dois motoristas em sua casa por desobediência, levando-os para a sua empresa para 
cumprir o serviço decretado pela requisição civil 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ninguém está a carregar ou a descarregar na refinaria de Matosinhos 

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a 
cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais, diz governo 

O Ministério do Trabalho esclareceu hoje que as empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades 
empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada 
"qualquer situação excecional" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços mínimos foi decidido pelos trabalhadores, diz sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o 
incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  
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Abastecimento ao Algarve tem sido "minimamente garantido" - Municípios 

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, disse hoje que o abastecimento à região durante a 
greve de motoristas tem sido "minimamente garantido", mas advertiu que é preciso monitorizar constantemente a situação 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" - Sindicato motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia, segundo a Antram 

O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o apelo hoje lançado pelo 
sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Antram recusa reunião com sindicato de motoristas enquanto durar a greve 

A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na 
quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Camiões continuam a sair de Aveiras de Cima 

Os camiões de transporte de matérias perigosas continuam a sair da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de 
Cima, Lisboa, apesar de o porta-voz do sindicato ter afirmado esta manhã que ninguém iria "fazer absolutamente nada" 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Camiões sob escolta em Matosinhos e "boicote" a serviços mínimos 

Vários camiões entraram hoje pelas 10:00 sob escolta policial na refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, Matosinhos, mas o 
sindicato assegura que o "boicote" aos serviços mínimos é para continuar. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Incumprimento dos serviços minímos foi decidido pelos motoristas, diz sindicato 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, afirmou hoje que o 
incumprimento dos serviços mínimos não foi determinado por alguém, mas sim decidido pelos motoristas 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Governo desconhece constrangimentos no abastecimento de combustíveis a hospitais - Saúde Online 

A resposta do Ministério à agência Lusa surgiu depois de um alerta da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) que indicava que o abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, 
nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", na sequência da greve de motoristas de matérias perigosas 
In Saúde Online| 14/08/2019  

 
Governo reunido com ANTRAM 

Altura para voltarmos aquela que é não só notícia do dia como a notícia da última semana em Portugal para alguns 
desenvolvimentos. 
In SIC - Jornal da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Os sindicatos motoristas quer voltar a negociar com os patrões, mas insiste e mantém a greve. 
In SIC - Jornal da Noite| 14/08/2019  

 
Crise dos combustíveis 

E é neste cenário que ganham ainda mais relevância as declarações que acompanhamos agora em direto. 
In SIC - Primeiro Jornal| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Os patrões avisam entretanto que esta greve pode deixar os principais hospitais sem combustível. 
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In SIC - Primeiro Jornal| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Ao terceiro dia da crise dos combustíveis, os motoristas ameaçaram com um boicote, mas falhou. 
In SIC - Primeiro Jornal| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

A Antram e a Fectrans chegaram a acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas, que prevê um aumento de 
120 euros no próximo ano. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Nesta altura Pedro Pardal Henriques, que é o porta-voz do Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas responde ao que foi 
dito à ANTRAM. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A agricultura como se sabe é um dos setores afetados por esta greve. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Análise à conferência de imprensa de David Justino com Pedro Cruz, direção de informação da SIC. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Vale a pena perceber a este 3º dia de greve como está a situação, por exemplo, nas refinarias do país, são elas os centros de 
abastecimento, é daí que os motoristas saem com os camiões de combustível em direção aos postos em todo o país 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Por agora, não há resposta dos patrões. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
Esquerda-Direira com Ana Catarina Mendes e Coelho Lima 

Esquerda-Direira com Ana Catarina Mendes, PS e Coelho Lima, PSD. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Como foi o dia em Aveiras, Sines, Leça, também no Algarve onde estão a ser cumpridos os serviços mínimos nas refinarias de onde 
saem os camiões de combustível em direção aos postos em todo o país. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Os motoristas em greve lançaram o desafio aos patrões para voltarem à mesa das negociações. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

E já depois do Governo ter descartado o alargamento da requisição civil, que chegou a admitir durante a manhã. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

A ANTRAM está a esta hora na Direção-Geral das Infraestruturas onde foi apresentar um outro acordo conseguido esta tarde. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

A FCTRANS, a Federação de Sindicatos do Setor dos Motoristas continua a negociar com a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Como vimos e de acordo com o Governo, os serviços mínimos estão por cumprir em Aveiras de Cima. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

A FECTRANS, a federação de sindicatos que mais representa o setor, continua a lutar pelos interesses dos trabalhadores, mas à 
mesa das negociações. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  
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Greve dos motoristas 

E tal como estava previsto a reação do PSD esta crise dos combustíveis. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

E regressamos em direto a Aveiras. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
Reunião entre patrões e motoristas 

A ANTRAM e a FECTRANS afeta à CGTP estão hoje reunidos para discutir o novo acordo de trabalho para as motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Há mudanças no discurso do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de José Gomes Ferreira 

José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de informação da SIC, está no Jornal da Meia Noite, para comentar os últimos 
desenvolvimentos da greve dos motoristas, o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans e a recusa dos patrões de regressar à 
mesa de negociações com os grevistas 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de José Gomes Ferreira 

José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de informação da SIC, está no Jornal da Meia Noite, para comentar os últimos 
desenvolvimentos da greve dos motoristas, o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans e a recusa dos patrões de regressar à 
mesa de negociações com os grevistas 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
O primeiro-ministro saúda o acordo entre a Fectrans e a Antram 

O primeiro-ministro saúda o acordo entre a Fectrans e a Antram. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - Pedro Nuno Santos 

A Fectrans e a Antram chegaram a acordo em relação ao contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A Fectrans e a Antram chegaram a acordo em relação ao contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

A Fectrans e a Antram chegaram a acordo em relação ao contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de José Gomes Ferreira 

José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de informação da SIC, está no Jornal da Meia Noite, para comentar os últimos 
desenvolvimentos da greve dos motoristas, o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans e a recusa dos patrões de regressar à 
mesa de negociações com os grevistas 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira 

Direto da refinaria da Petrogal de Leça da Palmeira. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - reação de Pedro Pardal Henriques 

Direto de Aveiras, onde Pedro Pardal Henriques reagiu há um bocado ao acordo entre a Antram e a Fectrans. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - António Costa 

A greve mantém-se, mas relativamente ao acordo que foi alcançado esta noite entre a Antram e a Fectrans o primeiro-ministro já 
o saudou. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - direto 

O acordo entre FECTRANS e a Antram, em relação ao contrato coletivo de trabalho, foi assinado esta noite na presença do 
governo. 
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In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Altura de regressarmos à ao Algarve e ao encontro do João Tiago para termos mais informações sobre os 3 motoristas que foram 
identificados. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS - direto 

Altura para seguirmos de imediato ao encontro do Diogo Martins. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Sindicato quer voltar às negociações amanhã. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Vamos ao encontro de Diogo Martins, que está na ANTRAM à espera que termine a reunião com a FECTRANS e que haja este 
convite para negociar. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A FECTRANS, o maior sindicato do setor dos transportes que não aderiu à greve, retoma hoje as negociações com a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 14/08/2019  

 
Impacto da greve dos motoristas no país 

Ponto de situação em direto de Loulé e de Coimbra. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 14/08/2019  

 
Impacto da greve dos motoristas no país 

Vamos agora fazer um ponto de situação. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

Em plena greve dos motoristas, o maior sindicato do setor e que não aderiu ao protesto está hoje de regresso à mesa das 
negociações com a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 14/08/2019  

 
Conferência de imprensa no Ministério do Ambiente 

O sindicato anunciou esta manhã que os motoristas vão deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Em direto de Aveiras de Cima está a notar-se uma diminuição progressiva no movimento de camiões e, entretanto, sabe-se 
também que houve um reforço do dispositivo de segurança. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A greve dos motoristas entra hoje numa nova fase. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 14/08/2019  

 
Salário dos motoristas ´´vai crescer no mínimo 120 euros por mês´´ 

A garantia foi dada pelo presidente da Fectrans, após o acordo assinado com a Antram em relação ao contrato coletivo de 
trabalho. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Greve ameaça abastecimentos nos principais hospitais do país 

O aviso é da ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Antram não aceita o desafio de Pardal Henriques 

Enquanto a greve continuar, a Antram não negoceia com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
O que foi acordado entre a Antram e a Fectrans? 

Presidente da Fectrans esclareceu os pontos discutidos e acordados na reunião. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  
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Acordo entre Fectrans e Antram já foi assinado 

EM ATUALIZAÇÃOA SIC sabe que já foi assinado o acordo entre a Fectrans e a Antram em relação ao contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo diz que acordo entre Fectrans e Antram é muito importante 

Acordo entre as partes foi assinado esta quarta-feira, numa reunião com a presença do Governo. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
FECTRANS acusa Governo de lentidão no processo de negociação 

A Antram e a FECTRANS estão reunidos para discutir o novo acordo de trabalho para os motoristas. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil 

Decisão será tomada ao final do dia. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo descarta para já alargamento da requisição civil 

Sindicato diz que avançar com o alargamento é acabar de uma vez por todas com o direito à greve. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia Antram para nova ronda negocial 

Pardal Henriques pede uma "conciliação" entre as partes. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Antram remete resposta ao desafio de Pardal Henriques para mais tarde 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas desafiou a Antram a retomar as negociações. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Fectrans e ANTRAM retomam negociações 

A reunião decorre hoje às 14h00. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
´´Apostámos muito forte na manutenção de uma boa relação com os trabalhadores´´ 

Antram quer passar uma mensagem de confiança aos motoristas com o acordo assinado com a Fectrans. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
´´Não iremos desconvocar a greve e a tendência é que isto venha a aumentar´´ 

Sindicato desafia Antram para novas negociações mas recusa desconvocar a greve. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Dois camionistas detidos pela GNR 

Detidos por desobediência à requisição civil. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais 

Declaração do Ministério do Trabalho. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas quer negociar mas mantém a greve 

Antram tem dito que não negoceia durante a paralisação. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil 

Caso não sejam cumpridos os serviços mínimos, o Governo decreta a requisição civil nas regiões onde ainda não o fezO ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos 
motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In Smooth FM Online| 14/08/2019  

 
Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas desafia ANTRAM para reunião 

Objetivo passa por um acordo que termine com a greve que começou na segunda-feiraO Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas pode ter dado o primeiro passo para o fim da greve que começou na segunda-feira 
In Smooth FM Online| 14/08/2019  

 
Fectrans e ANTRAM chegam a acordo 

O representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, entregou o documento ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver 
com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordo, ainda esta noite, declarou 
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In Sol Online| 14/08/2019  

 
Motoristas desafiam ANTRAM para reunião quinta-feira 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desafiou a ANTRAM, no terceiro dia de greve dos motoristas 
de matérias perigosas, para uma reunião na próxima quinta-feira, com o intuito de voltar a negociar com os patrões 
In Sol Online| 14/08/2019  

 
Terceiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas em imagens 

O terceiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas foi marcado por vários episódios. 
In Sol Online| 14/08/2019  

 
Seis motoristas não cumpriram requisição civil em Loulé 

Neste momento, os stocks estão a 37% no gasóleo e 35% na gasolina nas bombas REPA do AlgarveJoão Matos Fernandes, ministro 
do Ambiente e da Transição Energética, acaba de admitir que houve um caso inequívoco de incumprimento da requisição civil em 
Loulé 
In Sul Informação Online| 14/08/2019  

 
Greve: SNMMP desafia ANTRAM a negociar 

O vice-presidente do SNMMP desafiou, hoje, a ANTRAM a retomar as negociações amanhã. 
In Transportes & Negócios Online| 14/08/2019  

 
Transportadoras têm de declarar todas as remunerações 

O "vice" do SNNMP denunciou uma alegada fraude fiscal das empresas transportadoras. 
In Transportes & Negócios Online| 14/08/2019  

 
O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a Antram para negociações 

O porta-voz do sindicato do Sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, acaba de desafiar a Antram 
para negociações. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os sindicatos anunciaram que deixam de cumprir os serviços mínimos, e a requisição civil. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Camionistas ameaçam não cumprir os serviços mínimos e a rescisão parcial 

O governo adianta que a informação que o executivo possui não confirmam o incumprimento por parte dos camionistas dos 
serviços mínimos e da rescisão parcial. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

O governo adianta que a informação que o executivo possui não confirma o incumprimento por parte dos camionistas dos serviços 
mínimos e da requisição civil parcial. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Os camiões continuam a sair dos terminais apesar da decisão tomada esta manhã de deixar de cumprir os serviços mínimos 

Os camiões continuam a sair dos terminais apesar da decisão tomada esta manhã de deixar de cumprir os serviços mínimos. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Os motoristas decidiram deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil 

Por unanimidade, os motoristas decidiram deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans 

Está assinado o contrato coletivo de trabalho entre a FECTRANS, sindicato afeto à CGTP-IN, e a ANTRAM. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
PSD reage à greve dos motoristas 

O PSD quebrou entretanto o silêncio sobre este conflito dos motoristas, sugerindo o vice-presidente David Justino que todos têm 
de ceder para que o problema se resolva. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

Entretanto terminou a reunião de negociação entre a ANTRAM e a FECTRANS, a Federação de sindicatos afeta à CGTP, que não 
aderiu a greve dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  
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3º dia da greve dos motoristas 

Levantam-se mais vozes de preocupação com a greve dos motoristas em curso. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques, chama ANTRAM para negociações. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Acabem com esta palhaçada 

Talvez esta tenha sido a frase mais acertada de "Pardal Marinho e Pinto Henriques". 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
"Não temo ser acusado." Pardal Henriques nega incitar motoristas à desobediência 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques, defende que não está a incitar os 
motoristas em greve a desobedecer à requisição civil decretada pelo Governo. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
Distribuição de fruta em risco. Agricultores avisam que só aguentam até sexta-feira 

Em plena época de colheita do tomate, do pêssego e da pera-rocha, os agricultores avisam que os serviços mínimos vão deixar de 
ser suficientes para garantir a distribuição destes produtos. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM deverá dar uma resposta ao sindicato ainda esta quarta-feira 

André Matias de Almeida não respondeu ao desafio do sindicato, mas apontou uma possível resposta para mais tarde. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
Alcobaça preocupada com posto da REPA sem combustível há seis dias 

O presidente da câmara de Alcobaça manifestou preocupação com a falta de abastecimento no posto da REPA, sem combustível 
desde quinta-feira, afirmando que pode pôr em causa situações de socorro. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
Motoristas querem sentar-se à mesa das negociações com a ANTRAM 

Pedro Pardal Henriques teceu duras críticas ao Governo, que acusa de estar a limitar o direito à greve dos motoristas e lançou um 
apelo à associação patronal. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
Governo desafia motoristas e ANTRAM a voltar a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) a voltarem à mesa de negociações 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM: "É uma irresponsabilidade recusar uma requisição civil" 

O representante dos patrões sublinha que está a negociar de boa-fé com a CGTP e que espera "que haja um sentimento por parte 
destes motoristas da gravidade daquilo que estão a fazer ao país e que estão a fazer a si próprios" 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

Vice-presidente da ANTRAM garante que não se pode negociar com "espada na cabeça". 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
Sindicato anuncia que motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Motoristas não gostaram que mais de uma dezena de colegas tivessem sido notificados e possam ser detidos por não cumprir a 
requisição civil. 
In TSF Online| 14/08/2019  

 
PSD quer requisição civil dos motoristas suspensa para facilitar negociações 

PSD aconselha o Governo a suspender a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas e a contribuir para que sindicatos e 
ANTRAM regressem à mesa das negociações. 
In TV Europa Online| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In TV Record Europa Online| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil em caso de incumprimento 
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Eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde 
ainda não o fezAugusto Santos Silva falava à Lusa depois de o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, ter afirmado que os trabalhadores não vão cumprir hoje os serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In TV Record Europa Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

"O Ministério da Defesa Nacional esclarece que são falsas as informações veiculadas sobre a existência de três situações de trocas 
de combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré, por militares das Forças Armadas", afirmou em comunicado 
enviado à agência Lusa 
In TV Record Europa Online| 14/08/2019  

 
Fala Portugal - Greve dos motoristas 

No segundo dia de greve, os motoristas passaram a cumprir oito horas de trabalho, ao abrigo da requisição civil. 
In TV Record Europa Online| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas - direto 

Ao terceiro dia de greve, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas garante que os trabalhadores não vão 
cumprir os serviços mínimos em solidariedade para com os 14 colegas que foram notificados por incumprimento da requisição 
civil 
In TVI - Diário da Manhã| 14/08/2019  

 
Conferência de imprensa no Ministério do Ambiente 

O ministro do Ambiente Matos Fernandes reage à ameaça dos motoristas relativamente ao incumprimento dos serviços mínimos, 
direto de Lisboa. 
In TVI - Jornal da Uma| 14/08/2019  

 
Sindicatos e patrões de costas voltadas 

Nesta greve as posições estão extremadas e os motoristas de matérias perigosas prometem continuar a lutar pelos seus direitos 
que não se esgotam nos aumentos salariais, a Antram volta a apelar aos sindicatos que se sentem à mesa das negociações 
In TVI - Jornal da Uma| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - serviços mínimos 

A ameaça dos motoristas é uma situação que dominou toda a manhã disse e também acompanhada pelas nossas equipas de 
reportagem que estão nesta altura em Faro, em Sines e também em Leça da Palmeira e na Nazaré 
In TVI - Jornal da Uma| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Dezenas de trabalhadores recusam-se a cumprir os serviços mínimos e a requisição civil decretada pelo Governo. 
In TVI - Jornal das 8| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM a sentar-se à mesa das negociações amanhã à tarde, mas 
recusa suspender a greve. 
In TVI - Jornal das 8| 14/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS chegam a acordo sobre os salários 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a um acordo que dizem ser histórico sobre o contrato coletivo de trabalho. 
In TVI 24 - 25ª Hora| 14/08/2019  

 
Acordo entre Antram e Fectrans - direto 

Direto desde o parque de combustíveis de Aveiras de Cima, para saber como estão as movimentações, sendo que Pardal Henrique 
já reagiu à instantes a este acordo alcançado entre a Antram e a FECTRANS. 
In TVI 24 - 25ª Hora| 14/08/2019  

 
Greve dos Motoristas 

Especial informação TVI 24 sobre a crise energética do país, quando se cumpre o terceiro dia da greve dos motoristas de matérias 
perigosas e também dos motoristas de mercadorias, e se de um lado permanece num impasse a FECTRANS, o outro Sindicato dos 
motoristas que não aderiu à greve, chegou esta noite a acordo com ANTRAM, a associação que representa os patrões das 
empresas de transportes 
In TVI 24 - Especial 24| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

A Graça Picão está na reunião que junta a FECTRANS à ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 
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O Governo vai investigar as baixas médicas apresentadas para faltar aos serviços mínimos. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Vamos agora até Aveiras de Cima onde Pedro Pardal Henriques se prepara para falar aos jornalistas. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Governo admite alargar requisição civil - diretos 

O dia começou com a ameaça dos motoristas de não cumprir os serviços mínimos uma ameaça já respondida pelo Governo que ao 
final da tarde vai fazer um balanço do cumprimento dos serviços mínimos e o Governo ele próprio também ameaça avançar para a 
requisição civil total, direto de Leça da Palmeira, Aveiras de Cima 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

A ANTRAM está hoje reunida com a FECTRANS que não aderiu a esta greve dos motoristas que já começou na segunda-feira, à 
entrada para a reunião, a representante da FECTRANS preferiu não se pronunciar sobre a greve dos restantes motoristas 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Empresas portuguesas abastecem em Espanha 

Em Vila Real há muitas empresas que preferem continuar a ir abastecer as frotas do outro lado da fronteira em Espanha, onde 
inclusivamente os combustíveis são mais baratos. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

Em plena greve dos motoristas, o maior sindicato do setor e que não aderiu ao protesto está hoje de regresso à mesa das 
negociações com a ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas 

Desde ontem que exército e polícia estão a conduzir camiões cisterna para assegurar os serviços mínimos. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas - direto 

Terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Motoristas não cumprem serviços mínimos - direto de Aveiras de Cima 

Vamos ao encontro da jornalista Sara Sousa Pinto em Aveiras de Cima para perceber de que forma é que esta recusa dos 
motoristas em cumprir os serviços mínimos se faz sentir. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
ANTRAM considera irresponsabilidade não cumprir requisição civil 

A Antram exige que o Governo avance com a requisição civil total e considera uma irresponsabilidade da parte dos motoristas de 
matérias perigosas não cumprirem os serviços mínimos, à TSF o porta-voz da associação patronal considerou que a partir de hoje 
está em causa o abastecimento a hospitais 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Terceiro dia da greve dos motoristas - direto 

Ao terceiro dia de greve, o presidente dos Sindicatos de Motoristas de Matérias Perigosas garante que os trabalhadores não vão 
cumprir os serviços mínimos em solidariedade para com os 14 colegas que foram notificados por incumprimento da requisição 
civil, direto de Aveiras de Cima, Leça da Palmeira e de Sines 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

O Amílcar Matos está na refinaria de Sines. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas desafia a ANTRAM a sentar-se à mesa das negociações amanhã à tarde, mas recusa 
suspender a greve. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

E a Guarda Nacional Republicana desmente qualquer detenção de motoristas no âmbito da requisição civil. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Crise dos combustíveis 
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Vamos precisamente agora ouvir o que foi dito no final deste encontro pela ANTRAM e pela FECTRANS. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Crise dos combustíveis 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a um acordo que dizem ser histórico para os patrões. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Vamos agora até Aveiras de Cima ter com Anabela Jacinto que acompanhou, e acompanha durante toda esta tarde, a situação 
tensa que se vive junto do maior piquete de greve de todo o país. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

Vamos agora em direto ter com a Graça Picão que está na reunião entre a FECTRANS e a ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Há uma nova possibilidade de retomar as negociações em cima da mesa. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Nem o Governo nem a ANTRAM reagiram às acusações e ao desafio de Pedro Pardal Henriques. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Vamos agora em direto até junto da Graça Picão que aguarda nesta altura uma reação por parte de André Matias de Almeida, 
representante da ANTRAM, para saber se aceita o desafio de Pardal Henrique sobre uma possível reunião amanhã às 3 da tarde 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
3º dia da greve dos motoristas 

Aumenta a tensão e as posições estão cada vez mais extremadas nesta greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 14/08/2019  

 
ANTRAM e Fectrans chegam a "acordo histórico" 

O sindicato da Fectrans e a ANTRAM chegaram a um acordo, depois de um encontro de mais de cinco horas, que classificaram 
"histórico", mas ressalvaram que necessitará do aval do Governo. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques lança desafio à ANTRAM: proposta de acordo para "terminar com a palhaçada" 

EM ATUALIZAÇÃOPardal Henriques desafiou, esta quarta-feira, em direto para vários meios de comunicação, os responsáveis da 
ANTRAM a encontrarem-se com representantes dos sindicatos dos motoristas para chegarem a um acordo "com cedências de 
parte a parte" para que a greve possa cessar 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM e Fectrans chegam a acordo que patrões dizem "ser histórico" 

Documento foi entregue ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordoO 
sindicato da Fectrans e a ANTRAM chegaram a um acordo, depois de um encontro de mais de cinco horas, que classificaram 
"histórico", mas ressalvaram que necessitará do aval do Governo 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Há acordo entre ANTRAM e Fectrans. Patrões não voltam a negociar em greve 

EM ATUALIZAÇÃOA ANTRAM e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) chegaram a acordo sobre 
contrato coletivo, anunciou esta quarta-feira à noite o presidente da Fectrans à comunicação social 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
"Este é um acordo que pode ser histórico para o sector" 

ANTRAM e Fectrans estiveram a negociar um acordo, que classificaram de "histórico", esta quarta-feira, durante cerca de cinco 
horas. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Ministro dos Negócios Estrangeiros admite alargar a requisição civil 

Augusto Santos Silva relembrou que a requisição civil é imperativa e para cumprirO ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva, afirmou esta quarta-feira que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas de matérias 
perigosas obrigará o Governo a decretar a requisição civil nas regiões onde ainda não o fez 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Pardal Henriques quer encontrar "proposta que agrade às duas partes para terminar com esta palhaçada" 
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Pardal Henriques desafiou, esta quarta-feira, em direto para vários meios de comunicação, os responsáveis da ANTRAM a 
encontrarem-se com representantes dos sindicatos dos motoristas para chegarem a um acordo "com cedências de parte a parte" 
para que a greve possa cessar 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Alcobaça: posto da REPA sem combustível desde quinta-feira 

Câmara preocupada. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Sindicato desafia ANTRAM a negociar, mas recusa suspender a greve 

O sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desafia a ANTRAM a sentar-se à mesa das negociações na quinta-feira à tarde, 
mas recusa suspender a greve. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
A ANTRAM voltou a apelar aos sindicatos para negociarem 

Os motoristas de matérias perigosas prometem continuar a lutar pelos seus direitos, que não se esgotam nos aumentos salariais. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM: incumprimento dos serviços mínimos é "de uma gravidade atroz" 

Sindicatos dizem que não vão fazer nada esta quarta-feiraO porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias 
(ANTRAM) considerou que o apelo lançado esta quarta-feira pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que 
ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a economia 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Trocas de combustível são "informações falsas", diz ministério 

Em causa, a existência de três situações de trocas de combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré, por 
militares das Forças ArmadasO Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de 
combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: transportadoras têm de declarar todas as componentes salariais 

Pedro Pardal Henriques apresentou, no dia 7 de agosto, uma queixa-crime por fraude fiscal contra cinco empresas de transporte 
que, por sua vez, pediram a ilegalidade do pré-aviso de greveO Ministério do Trabalho esclareceu esta quarta-feira que as 
empresas de transporte de mercadorias, tal como todas as entidades empregadoras, estão obrigadas a declarar à Segurança Social 
todas as remunerações sujeitas a descontos, não lhes sendo aplicada "qualquer situação excecional" 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou esta quarta-feira que os trabalhadores não vão cumprir serviços 
mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-
feiraMarcos BorgaO porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou esta quarta-feira que os trabalhadores não vão 
cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem 
trabalhado na terça-feira"Em solidariedade para com os seus colegas [que foram notificados], ninguém vai sair daqui hoje", 
assegurou Pedro Pardal Henriques esta manhã em Aveiras de Cima, Lisboa 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Governo disponível para acolher eventual reunião entre sindicatos e Antram 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O Ministério do Trabalho disse hoje que a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT) está "naturalmente disponível" para acolher uma eventual reunião na quinta-feira entre os sindicatos dos motoristas e a 
associação patronal Antram 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Assinado acordo entre Fectrans e patrões 

A reunião da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), afeta à CGTP, e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), terminou com a assinatura de um acordo relativo ao contrato 
coletivo de trabalho dos motoristasMarcos BorgaA reunião da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), afeta à CGTP, e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), terminou 
com a assinatura de um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho dos motoristasA Antram e a Fectrans chegaram a um 
acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas que prevê, segundo a estrutura sindical, um aumento mínimo 
de 120 euros no "conjunto das rubricas" do salário destes profissionais 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: PM saúda acordo entre Fectrans e Antram e espera que seja exemplo 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje o acordo alcançado entre a Antram e a Fectrans, 
afirmando que "imperou o bom senso e o diálogo", e desejou que seja um "exemplo seguido por outros" 
In Visão Online| 14/08/2019  
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Motoristas: Antram e Fectrans assinam acordo sobre contrato coletivo de trabalho 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- A Antram e a Fectrans assinaram hoje um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa 
reunião no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa. 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Antram deverá dar uma resposta ainda hoje ao sindicato sobre reunião 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O advogado da Antram disse que deverá dar ainda hoje uma resposta ao convite do sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas para uma reunião negocial a realizar na quinta-feira na Direção-geral do Emprego e Relações de 
Trabalho (DGERT) 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato desafia Antram para reunião na quinta-feira 

Aveiras de Cima, Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) - O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, desafiou hoje a Antram para uma reunião, na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Antram recusa reunião com sindicato enquanto durar a greve 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- A Antram recusou hoje o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça" 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Incumprir serviços mínimos e requisição civil prejudica a economia 

Lisboa, 14 ago 2019 (Lusa) -- O porta-voz da associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) considerou que o 
apelo hoje lançado pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas para que ninguém trabalhe vai prejudicar gravemente a 
economia 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Dois trabalhadores detidos por não trabalharem, segundo sindicato 

Pelo menos dois motoristas foram detidos pela GNR em casa, esta tarde, por se recusarem a trabalhar, informou o porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal HenriquesMarcos BorgaPelo menos dois 
motoristas foram detidos pela GNR em casa, esta tarde, por se recusarem a trabalhar, informou o porta-voz do Sindicato Nacional 
dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal HenriquesA Lusa tentou contactar a GNR mas até ao momento 
ainda não foi possível obter qualquer informação 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Nunca uma greve deu tanto que falar 

A segunda greve (em 2019) dos motoristas de matérias perigosas tem dominado as notícias e é tema de conversa entre os 
Portugueses. 
In Voz de Trás-os-Montes Online (A)| 14/08/2019  

 
Motoristas: GNR e PSP conduziram 28 camiões de combustível na 2ª e 3ª feira 

A GNR e a PSP asseguraram, na segunda e terça-feira, o transporte de combustível em 28 camiões-cisterna no âmbito da situação 
de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, foi hoje anunciado 
In Voz do Algarve Online (A)| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje - Sindicato 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira 
In Voz do Algarve Online (A)| 14/08/2019  

 
Motoristas: Turismo do Algarve saúda requisição civil e lamenta penalização 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) congratulou-se hoje com a requisição civil decretada pelo Governo para a 
greve dos motoristas de matérias perigosas e lamentou que, "apesar dos esforços", a região esteja a ser prejudicada 
In Voz do Algarve Online (A)| 14/08/2019  

 

Greve dos motoristas - Entrevista a André Almeida, porta-voz da Antram 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas prometeu esta manhã deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil 
a partir de agora. 
In Antena 1 - Entrevista Antena 1| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Ganha força o conflito. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas promete a deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil 
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O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas promete a deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil a partir de 
agora. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva sobre a greve dos motoristas 

Já chega. 
In Antena 1 - Notícias| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa nega troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Cidade FM Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafia os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Cidade FM Online| 14/08/2019  

 
De porta aberta 
In Correio da Manhã| 14/08/2019  

 
Governo manda investigar atestados médicos de motoristas 
In Correio da Manhã| 14/08/2019  

 
Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje: Motoristas recusam-se a cumprir os serviços mínimos 

Camionistas não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados 
por não terem trabalhado. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Catarina Martins apela à negociação entre a ANTRAM e os sindicatos dos motoristas 

Para a coordenadora do Bloco de Esquerda a requisição civil foi um erro. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Motoristas recusam-se a trabalhar e deixam de cumprir serviços mínimos 

Pardal Henriques garantiu esta quarta-feira de manhã que os camionistas não vão assegurar os serviços mínimos. 
In Correio da Manhã Online| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Destak Online| 14/08/2019  

 
CHUC nega falha no fornecimento de gases ou de combustíveis 

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) não há qualquer problema com o fornecimento de combustível a viaturas 
e, muito menos, com o fornecimento de qualquer gás medicinal, confirmou ao Diário de Coimbra fonte daquele hospital. 
In Diário de Coimbra| 14/08/2019  

 
Requisição civil e serviços mínimos foram cumpridos 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética disse ontem que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu «sem 
sobressaltos», com os serviços mínimos a serem «genericamente cumpridos» e a requisição civil «cumprida a rigor». 
In Diário de Coimbra| 14/08/2019  

 
Greve de motoristas não atingiu Centro Hospitalar de Leiria 

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) não foi atingido pela greve dos motoristas e prevê que não venha a sofrer quaisquer 
constrangimentos, ao contrário do alerta da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram), que ao início da tarde de ontem indicava que o abastecimento a hospitais das zonas de Leiria, Coimbra e Lisboa iriam 
ficar, "seriamente comprometidos", na sequência da greve de motoristas de matérias perigosas. 
In Diário de Leiria Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", diz Sindicato dos Motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
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In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas, derrota do FC Porto e mudanças de sexo em destaque na imprensa nacional 

Continua a greve dos motoristas de matérias perigosas e a falta de combustíveis em muitas zonas do país. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a requisição 
civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Antram diz que abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas 

O abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Volume de combustíveis na rede de emergência está entre 35 e 45% 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
"Maior regularidade" no abastecimento mas aeroporto de Lisboa mantém restrições 

A ANA Aeroportos diz que está "em conjunto com o Governo, empresas petrolíferas, companhias aéreas e 'handlers' [empresas de 
assistência aos passageiros e aos aviões], a acompanhar e a avaliar a situação". 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo desmente Antram. Hospitais sem problemas de abastecimento 

Antram alertou para riscos nos abastecimentos a hospitais de Lisboa, Leiria e Coimbra. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

Há profissionais "a trabalhar 27 horas ininterruptas, oito das quais adstritos ao transporte de matérias perigosas", dizem os 
representantes dos guardas. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Marcelo reúne-se com Costa sexta-feira, mas antes vai atestar o carro 

O Presidente da República está de férias em Portimão e disse ainda ter combustível no seu carro. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Motoristas aumentam o desafio: nem serviços mínimos nem requisição civil 

Em Leça da Palmeira camiões pararam à entrada para a refinaria. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Decretar a requisição civil "a pedido dos patrões" foi um erro, diz Bloco de Esquerda 

Para Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, o Governo deve "exigir que todas as partes se sentem em negociações 
sem pré-condições" de modo a conseguir-se um contrato coletivo de trabalho que respeite os trabalhadores. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Publicada portaria que permite a militares fazer operações de carga e descarga 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Greve está a causar prejuízos de "dezenas de milhares de euros" por dia às empresas, diz sindicato 

Para Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, o facto de os trabalhadores 
estarem apenas a cumprir oito horas de trabalho terá impacto negativo nas empresas. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Governo nega troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, tinha dito que se 
registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Marina de Vilamoura pode ficar esta terça-feira sem combustível 
In Diário de Notícias Online| 14/08/2019  

 
Motoristas deixam de cumprir requisição civil e serviços mínimos 

Ao terceiro dia de greve o porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, anunciou que os 
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trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram 
notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In e-Global - Notícias em Português Online| 14/08/2019  

 
Dia 3 D.G. (depois da greve). Vai aquecer? 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Carlos Carreiras: "O PSD está há muito em greve de combate político. Claramente, não está a cumprir os serviços mínimos" 

O social-democrata diz que mesmo que não tendo "poderes de adivinhação", intui como irá acabar a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Cinco pontos para compreender o segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas 

Ao segundo dia de greve, os serviços foram "genericamente cumpridos", garante o Governo. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
"Hoje ninguém vai cumprir nem serviços mínimos nem a requisição civil" 

"Em solidariedade para com os seus colegas (que foram notificados), ninguém vai sair daqui hoje", assegurou Pedro Pardal 
Henriques esta manhã em Aveiras de Cima, Lisboa. 
In Expresso Online| 14/08/2019  

 
Com vista para o Atlântico 
In i| 14/08/2019  

 
"Não vou sair de maneira nenhuma" 

Ao segundo dia de greve, "os serviços mínimos foram genericamente cumpridos" e 14 trabalhadores não respeitaram a requisição 
civil. 
In i| 14/08/2019  

 
Semáforo 
In i| 14/08/2019  

 
Antram quer, mas Pardal Henriques não sai "de maneira nenhuma" 

Ao segundo dia de greve, "os serviços mínimos foram genericamente cumpridos" e 14 trabalhadores não respeitaram a requisição 
civil. 
In i Online| 14/08/2019  

 
Bloco de Esquerda dividido por causa da greve dos motoristas 

Pedro Soares criticou a atuação do BE em todo este processo. 
In i Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" - Sindicato motoristas 

Advogado dos motoristas de matérias perigosas diz que estão todos em solidariedade para com os seus colegas que foram 
notificados. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético desconhece casos de troca de combustível alegadamente efetuada por elementos das 
Forças Armadas ou de segurança - Ministério do Ambiente. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse ser falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do SNMMP disse esta terça-feira que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por 
militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Impala Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 
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A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Informa+ Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", diz sindicato 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In JM Online| 14/08/2019  

 
CGTP mantém hoje nova ronda de negociações com a ANTRAM 

José Manuel Oliiveira, o responsável máximo da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), da CGTP, 
revelou ao Jornal Económico que a reunião irá decorrer hoje, a partir das 9h30. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
ENSE desconhece casos de troca de combustível 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse na terça-feira que se 
registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia motoristas e patrões a negociar 

"Chegou o momento das partes, provavelmente até teria sido melhor que tivesse chegado mais cedo, assumirem a 
responsabilidade por encontrar uma alternativa a este conflito e a alternativa tem que ser a negociação", disse o ministro do 
Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em entrevista à "SIC Notícias". 
In Jornal Económico Online (O)| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Lusa Online| 14/08/2019  

 
Estado tem de indemnizar postos prioritários exclusivos 

Os operadores dos postos da REPA dedicados apenas ao abastecimento de veículos prioritários podem exigir uma compensação 
do Estado, defendem os especialistas. 
In Negócios| 14/08/2019  

 
Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
É "falsa" a troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Notícias ao Minuto Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" - Sindicato motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
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efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In PT Jornal Online| 14/08/2019  

 
O “já” do dr. Pardal. E depois? 
In Público| 14/08/2019  

 
Governo quer novas negociações entre motoristas e patrões 

Mesmo com serviços mínimos e requisição civil, os abastecimentos continuam a falhar. 
In Público| 14/08/2019  

 
O "já" do Dr. Pardal. E depois? 

Uma sociedade comandada por valores em que o futuro não conta vive do imediatismo. 
In Público Online| 14/08/2019  

 
O ministro Vieira da Silva desafia motoristas e Antram a voltarem às negociações 

Estamos no 3º dia da greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 14/08/2019  

 
ANTRAM pede que seja decretada requisição civil total 

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) considera que o Governo não terá outra 
hipótese que não seja decretar a requisição civil total para a greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa nega troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Rádio Comercial Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafia os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Rádio Comercial Online| 14/08/2019  

 
"Ninguém vai cumprir nem serviços mínimos nem requisição civil" - Notícias 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares - Notícias 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Rádio Nova Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: saiba onde pode (ainda) abastecer 

Hoje cumpre-se o terceiro dia da greve, por tempo indeterminado, dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias. 
In Rádio Voz da Planície Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

"Os motoristas determinaram hoje que não vão sair daqui". 
In Record Online| 14/08/2019  

 
Sindicato denuncia troca de combustível por militares. Entidade do setor energético desconhece 

Pedro Pardal Henriques refere a existência de contaminações em postos de abastecimento em Sesimbra, Peniche e Nazaré devido 
à troca de combustível em tanques. 
In Renascença Online| 14/08/2019  
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Greve dos motoristas - direto 

Direto de Aveiras de Cima para fazer o ponto da situação da greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 14/08/2019  

 
Negociações entre a ANTRAM e a FECTRANS 

A ANTRAM e a FECTRANS, que não aderiu à greve, voltam hoje às negociações. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 14/08/2019  

 
Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
Greve. Governo pressiona patrões e motoristas a negociar 

A última noite da greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias foi calma com o ministro do Trabalho, da 
Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, a desafiar patrões e trabalhadores a voltarem à mesa das negociações. 
In RTP Online| 14/08/2019  

 
A Lagartixa e o Jacaré 
In Sábado| 14/08/2019  

 
Requisição civil: quem fiscaliza e informa o Governo? 

Motoristas de matérias perigosas e de mercadorias estão em greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar a 
requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques, disse que se registaram três situações 
de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas: trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

"Os motoristas determinaram hoje que não vão sair daqui", garantiu o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas, Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje", diz sindicato 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas. Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Entidade do setor energético desconhece casos de troca de combustível 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente 
efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  
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Motoristas. Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas. Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa diz ser falso troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/08/2019  

 
Impacto da greve dos motoristas no país 

É altura de fazermos uma ronda por alguns postos de abastecimento. 
In SIC - Edição da Manhã| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

- Direto de Aveiras de Cima, do centro logístico de combustíveis onde está um piquete de greve - declarações de Pardal Henriques. 
In SIC - Edição da Manhã| 14/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Como represália pela não adesão à greve, os pneus de 5 camiões foram esvaziados no Parque TIR de Vilar Formoso. 
In SIC - Edição da Manhã| 14/08/2019  

 
Impacto da greve dos motoristas no país 

Ao terceiro dia de greve, Pedro Pardal Henriques diz que os motoristas de matérias perigosas não vão cumprir os serviços 
mínimos. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 14/08/2019  

 
´´Hoje ninguém vai cumprir nem serviços mínimos nem requisição civil´´ 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil. 
In SIC Notícias Online| 14/08/2019  

 
ANTRAM pede que seja decretada requisição civil total 

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) considera que o Governo não terá outra 
hipótese que não seja decretar a requisição civil total para a greve dos motoristas. 
In Smooth FM Online| 14/08/2019  

 
Ministério da Defesa nega troca de combustível em descargas feitas por militares 

O Ministério da Defesa Nacional disse hoje que é falso ter havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em 
Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. 
In Smooth FM Online| 14/08/2019  

 
Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafia os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Smooth FM Online| 14/08/2019  

 
Volume de combustíveis na rede de emergência entre 35 e 45% 

O volume de combustíveis nos postos da rede de emergência situava-se, hoje às 08:00, entre os 35 e os 45%, mas havia locais em 
sete distritos com menos de um terço do 'stock' total. 
In Tribuna das Ilhas Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: ANA diz que abastecimento do aeroporto de Lisboa decorre com "maior regularidade" 

O abastecimento ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a acontecer hoje com "maior regularidade", mas ainda não 
permite levantar as medidas de restrição, revelou a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Tribuna das Ilhas Online| 14/08/2019  
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Greve dos motoristas - Pardal Henriques avisa que os motoristas não cumprem hoje os serviços mínimos 

A partir de hoje os motoristas não vão fazer serviços mínimos nem requisição civil. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Motoristas não querem cumprir serviços mínimos 

Os motoristas anunciaram que vão deixar de cumprir os serviços mínimos e a requisição civil. 
In TSF - Notícias| 14/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Ao terceiro dia de greve, o presidente dos Sindicatos de Motoristas de Matérias Perigosas garante que os trabalhadores não vão 
cumprir os serviços mínimos em solidariedade para com os 14 colegas que foram notificados por incumprimento da requisição 
civil, direto de Aveiras de Cima, Leça da Palmeira e de Sines. 
In TVI - Diário da Manhã| 14/08/2019  

 
Santana Lopes em Aveiras de Cima 

Santana Lopes foi Aveiras mostrar apoio à greve e criticar o primeiro-ministro por fazer ameaças em público e incendiar o 
ambiente entre motoristas e ANTRAM. 
In TVI - Diário da Manhã| 14/08/2019  

 
ANTRAM aponta o dedo aos motoristas 

A troca de argumentos entre as partes tem sido marcada por um constante aumento de tom. 
In TVI - Diário da Manhã| 14/08/2019  

 
Motoristas: "Ninguém vai fazer absolutamente nada hoje" 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a 
requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira. 
In TVI 24 Online| 14/08/2019  

 
Motoristas: Vieira da Silva desafia partes em conflito a negociar 

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social desafiou hoje os motoristas em greve e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) a voltarem à mesa de negociações. 
In Visão Online| 14/08/2019  

 
Supermercados reforçam ´stocks´ para prevenir efeitos da greve 

O Governo decretou ontem a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos, anunciou o 
secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. 
In Açoriano Oriental| 13/08/2019  

 
Trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, esta terça-feira, nosegundo dia de greve e primeiro em que funciona 
a requisição civildecretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Açoriano Oriental Online| 13/08/2019  

 
Pardal Henriques: Motoristas trabalham a 100% mas só 8 horas. 

No dia em que se cumpre o segundo dia da greve dos motoristas e depois de o Governo ter anunciado uma requisição civil parcial, 
o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) garantiu que todos os motoristas de matérias estão a 
trabalhar. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 13/08/2019  

 
Região. Situação de combustível em Alcobaça e Nazaré 
In Alcoa Online (O)| 13/08/2019  

 
Vodafone Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

O diretor do evento, João Carvalho, garantiu ter um "plano B e C", caso se "intensifiquem os problemas", apesar de a organização 
se ter precavido porque o festival "depende muito de geradores e veículos", tendo como salvaguarda "camiões cisterna com 
gasolina". 
In Alto Minho TV Online| 13/08/2019  

 
Ponto de situação sobre a crise energética 

O ministro do Ambiente Matos Fernandes está nesta altura a fazer um ponto de situação sobre a crise energética no Ministério do 
Ambiente. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Ponto de situação sobre a crise energética 

Daqui a pouco vai haver uma conferência de imprensa do ministro do Ambiente para fazer um ponto de situação sobre a crise 
energética. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  
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Greve dos motoristas 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e também a ARS do Centro desmentem que haja falhas no 
abastecimento das unidades de saúde destas zonas, seja com combustíveis, seja com gás usado em equipamentos médicos. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo e ARS do Centro, desmentem que haja falhas no abastecimento destas unidades de saúde por 
causa da greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas coloca em risco abastecimento de hospitais 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo não recebeu por enquanto qualquer informação de hospitais em que 
haja problemas de abastecimento. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
ANTRAM aponta o dedo aos motoristas 

A ANTRAM também aponta o dedo aos motoristas por alegadamente estarem a cumprir o transporte de matérias perigosas, mas 
a um ritmo bem mais lento do que é habitual. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas coloca em risco abastecimento de hospitais 

A greve dos motoristas está a colocar em risco o abastecimento dos hospitais. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Catarina Martins do Bloco de Esquerda considera que a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas é um erro. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A requisição civil está a ser respeitada, por enquanto. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve: SNMMP diz que motoristas estão a trabalhar a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Antena Livre Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Antena Minho Online| 13/08/2019  

 
Greve Motoristas: E se o pão alentejano faltar à mesa! 

O tradicional pão alentejano não deverá faltar nos próximos dias, por as empresas terem 'stocks' de farinha e de combustível, mas 
deixará de "enriquecer" as mesas se a greve dos motoristas se prolongar. 
In Antena Sul Online| 13/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas avisa que a greve ´não tem fim à vista´ 

Pedro Pardal Henriques, porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, avisa que "a greve não tem fim à vista e só 
terminará quando a ANTRAM aceitar sentar-se à mesa das negociações e fazer uma proposta para resolver este problema". 
In Auto Foco Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de cisternas 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Campeão das Províncias Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram com requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Greve coloca GNR a trabalhar 27 horas seguidas 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
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In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Governo garante que requisição civil foi cumprida com rigor 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores estão a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas, diz Antram 

Coimbra Segundo um comunicado enviado pelo advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, os serviços mínimos foram "novamente incumpridos esta manhã na região 
centro" e só está garantido o abastecimento a hospitais de Lisboa, Leiria e Coimbra para cerca de mais 24 horas. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Abastecimento do aeroporto de Lisboa a ser regularizada 

O abastecimento ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a acontecer hoje com "maior regularidade", mas ainda não 
permite levantar as medidas de restrição, revelou a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Governo desconhece constrangimentos no abastecimento a hospitais 

O Ministério da Saúde afirma desconhecer constrangimentos no abastecimento de bens essenciais aos hospitais, como gases 
medicinais, lembrando que o fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de 
Ministros. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Greve causa prejuízos de dezenas de milhares de euros por dia 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, disse hoje que as 
empresas de transporte de combustíveis estão a ter prejuízo de dezenas de milhares de euros por cada dia de greve. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Abastecimento "insuficiente" leva ANA a reduzir combustível a aviões 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Cidade Hoje Online| 13/08/2019  

 
Volume de combustíveis na rede de emergência entre 35 e 45% 

O volume de combustíveis nos postos da rede de emergência situava-se, hoje às 08:00, entre os 35 e os 45%, mas havia locais em 
sete distritos com menos de um terço do 'stock' total. 
In Cidade Hoje Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas/análise 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM e Miguel Alexandre Ganhão, chefe de redação do Correio da Manhã da CMTV, 
comentam o tema da greve dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 13/08/2019  

 
Seguimos em direto para Aveiras de Cima 

Seguimos em direto para Aveiras de Cima para uma reação de alguém do Sindicato dos de Motoristas Matérias Perigosas a esta 
entrevista do ministro da Administração Interna à CMTV. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas/Negados riscos em hospitais 

O Ministério da Saúde negou esta tarde que os hospitais de Lisboa, Leiria e Coimbra estejam em risco, na sequência da greve dos 
motoristas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 13/08/2019  

 
Crise energética | Aveiras de Cima 

Tropa pega em camiões. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 13/08/2019  

 
Crise energética - Diretos 

Diretos sobre a crise energética e a situação de alerta que está em vigor no país, direto de Aveiras de Cima, Portimão, Leça da 
Palmeira e Sines. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 13/08/2019  
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Segundo dia de greve - diretos 

Acompanhamento em permanência tudo o que se passa por causa da crise energética de norte a sul do país, numa altura em que 
militares da GNR e agentes da PSP e também Forças Armadas avançam para a condução dos veículos pesados para cumprimento 
dos serviços mínimos. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 13/08/2019  

 
Pardal Henriques: Os postos de abastecimento vão ficar vazios 

Governo decretou uma requisição civil dos motoristas em greve para assegurar o abastecimento da Rede de Emergência. 
In CM TV Online| 13/08/2019  

 
Catorze motoristas não cumpriram requisição civil decretada pelo Governo 

Ministro do Ambiente diz que "houve uma melhoria" no segundo dia de greve dos motoristas. 
In CM TV Online| 13/08/2019  

 
Militares terão trocado combustível em descargas 

SNMMP afirma que trocas vão traduzir-se em prejuízos. 
In CM TV Online| 13/08/2019  

 
Fechar bombas dá multa de 45 mil EUR/dia 

Os proprietários dos postos da rede de emergência para veículos prioritários - destinados a ambulâncias, carros de polícia ou 
bombeiros - foram avisados que incorrem em multas de 45 mil euros diários caso não estejam abertos 24 horas por dia, confirmou 
o CM junto de revendedores de combustíveis. 
In Correio da Manhã| 13/08/2019  

 
Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que acusam colegas de traidores 

Piquete insultou os motoristas que conduziam os camiões. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Ministro do Ambiente ressalva que houve uma melhoria no segundo dia de greve dos motoristas 

Catorze motoristas não cumpriram requisição civil. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
SIMM diz que não pactua com violência e apela a luta ordeira e pacífica 

Sindicato acredita "que a luta em que se envolveu é justa" e que "a verdade sairá vitoriosa". 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

SNMMP acusa as empresas e o Governo de estarem a ameaçar os motoristas para que estes cumpram mais do que oito horas de 
trabalho. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Uso de câmaras de vídeo portáteis pela PSP e GNR considerado justificado durante greve dos motoristas 

Comissão de proteção de dados ressalva que os meios de vigilância devem respeitar a intimidade da vida privada dos cidadãos. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas -- Antram 

O abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse hoje o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra em risco em menos de 24 horas 

Antram afirma que é urgente que o Governo decrete a requisição civil total. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Ministério da Saúde desconhece risco no abastecimento aos hospitais e desmente ANTRAM 

Governo diz que fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de Ministros. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Aos poucos, os postos de abastecimento vão ficar vazios: Pardal Henriques deixa aviso no segundo dia de greve 

Governo decretou uma requisição civil dos motoristas em greve para assegurar o abastecimento da Rede de Emergência. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Trabalhadores admitem que requisição civil está a contribuir para desmobilização 

Governo decretou requisição civil esta segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  
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Greve está a causar prejuízos de dezenas de milhares de euros por dia para empresas 

Facto de os motoristas estarem apenas a cumprir oito horas de trabalho terá impacto negativo nas empresas. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Festival salvaguardou efeitos da greve 

O festival Paredes de Coura está “devidamente salvaguardado” da greve dos motoristas, mesmo em caso de “ruptura de stock ”, 
sendo a única preocupação com os festivaleiros que queiram chegar ao local e não o consigam fazer, disse a organização. 
In Correio do Minho| 13/08/2019  

 
Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas -- Antram 

Os abastecimentos a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse hoje o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Destak Online| 13/08/2019  

 
Substituir trabalhadores que já cumpriram 8 horas por militares é "vergonha nacional" - sindicato 

O advogado do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, considerou hoje uma "vergonha nacional", e "um 
ataque violentíssimo à lei da greve", o Governo substituir motoristas que já cumpriram oito horas diárias de trabalho por militares. 
In Destak Online| 13/08/2019  

 
Requisição civil baseou-se em informação distorcida - sindicato 

O porta-voz do sindicato que representa os motoristas de mercadoria geral disse hoje que a decisão do Governo de decretar uma 
requisição civil se baseou em informação distorcida e garantiu que os trabalhadores cumpriram os serviços mínimos. 
In Destak Online| 13/08/2019  

 
Dia normal apesar da greve 

Postos de combustível e supermercados a funcionar normalmente e veraneantes precavidos perante a greve dos motoristas é o 
retrato do primeiro dia de paralisação na Figueira da Foz. 
In Diário As Beiras| 13/08/2019  

 
Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Diário As Beiras Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas - sindicato 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Diário As Beiras Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas - Antram 

Os abastecimentos a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse hoje o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Diário As Beiras Online| 13/08/2019  

 
Avança a requisição civil na greve dos motoristas 

O Governo decretou ontem a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos, anunciou o 
secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, após reunião do executivo por via electrónica. 
In Diário de Aveiro| 13/08/2019  

 
Governo avança com a requisição civil na greve dos motoristas 

O Governo decretou ontem a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos, anunciou o 
secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, após reunião do executivo por via electrónica. 
In Diário de Coimbra| 13/08/2019  

 
Avança a requisição civil na greve dos motoristas 
In Diário de Leiria| 13/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas a trabalhar a 100% mas só oito horas no 1.º dia de requisição civil 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  

 
Volume de combustíveis na rede de emergência entre 35 e 45% 

O volume de combustíveis nos postos da rede de emergência situava-se, hoje às 08:00, entre os 35 e os 45%, mas havia locais em 
sete distritos com menos de um terço do 'stock' total. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  
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Abastecimento do Aeroporto de Lisboa decorre com "maior regularidade" 

O abastecimento ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a acontecer hoje com "maior regularidade", mas ainda não 
permite levantar as medidas de restrição, revelou a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  

 
Greve está a causar prejuízos de dezenas de milhares de euros por dia para as empresas 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, disse hoje que as 
empresas de transporte de combustíveis estão a ter prejuízo de dezenas de milhares de euros por cada dia de greve. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  

 
Hoje é notícia em Portugal e Mundo 

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumprem hoje o segundo dia de uma greve por tempo indeterminado, que 
levou o Governo a decretar a requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  

 
Matos Fernandes: "14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil" 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética fez um ponto da situação da greve dos motoristas e afirmou que "o dia correu 
sem sobressaltos de maior". 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Polícias e militares rumam de noite ao Algarve. Stocks estão abaixo da média nacional 

Quarta-feira estarão ao serviço menos polícias e militares, depois de terem estado ao serviço 10 equipas para colmatar falhas nos 
serviços mínimos. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Santana Lopes. O que não pode acontecer "é um primeiro-ministro fazer ameaças em público" 

O líder da Aliança esteve em Aveiras de Cima para falar com os motoristas e ofereceu-se para mediar o conflito entre sindicatos e 
a Antram. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
"Cobardes" e "traidores". Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve 

"A nossa revolta é porque estes cobardes estão a fazer isto para agradar aos patrões.” 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas afirma que existiram três situações de troca de combustível em 
descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Vieira da Silva. "Nós não podemos obrigar as partes a entenderem-se" 

O ministro do Trabalho pede aos sindicatos e à Antram que assumam a "responsabilidade" e que se voltem a juntar-se à mesa das 
negociações. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Postos de abastecimento sem grande movimento no 1.º dia de greve 

O primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato 
Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), à qual se associou o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes 
Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), decorreu de forma calma em Viseu. 
In Diário de Viseu| 13/08/2019  

 
Avança a requisição civil na greve dos motoristas 
In Diário de Viseu| 13/08/2019  

 
Será que se eu chamar as autoridades eles aparecem de veículo pesado? 

Aqui está o meu editorial desta semana, uma semana que está a ser bastante agitada pela greve dos motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias, e com uma requisição civil que ainda ninguém percebeu como se está a fazer. 
In Diário do Distrito Online| 13/08/2019  

 
Minho mantém a normalidade apesar de algumas falhas de combustível 

No primeiro dia de greve dos motoristas de pesados, a qual se prolongará por tempo indeterminado, a região do Minho manteve a 
normalidade, muito embora o combustível , sobretudo o gasóleo , tenha faltado em alguns postos de abastecimento, mas sem 
qualquer sinal de preocupação ou filas. 
In Diário do Minho| 13/08/2019  

 
Motoristas: Pão alentejano poderá faltar à mesa com greve prolongada 

O tradicional pão alentejano não deverá faltar nos próximos dias, por as empresas terem ‘stocks’ de farinha e de combustível, mas 
deixará de “enriquecer” as mesas se a greve dos motoristas se prolongar. 
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In Diário do Sul| 13/08/2019  

 
Pardal Henriques acusa Antram de subornar motoristas no primeiro dia da greve 

Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) avançou, ontem de manhã, que há 
trabalhadores que “não vão fazer os serviços que estavam escalados”, recuando no discurso dos últimos dias, em que garantia que 
seriam cumpridos. 
In Diário dos Açores| 13/08/2019  

 
Polícias e militares rumam de noite ao Algarve. Stocks abaixo da média nacional 

De acordo com o ministro Matos Fernandes, 14 motoristas não cumpriram a requisição civil e 11 já foram notificados pela PSP e 
GNR. 
In Dinheiro Vivo Online| 13/08/2019  

 
Rede de emergência. Volume de combustíveis entre 35 e 45% 

Os 315 postos de combustível da rede de emergência (REPA) tinham, em média, 35,65% da capacidade total de gasolina e 45,95% 
de gasóleo. 
In Dinheiro Vivo Online| 13/08/2019  

 
Militares chamados ao conflito dos motoristas 

A requisição civil dos motoristas esteve sempre em cima da mesa caso não fossem cumpridos os serviços mínimos decretados pelo 
Governo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Dinheiro Vivo Online| 13/08/2019  

 
Sindicato: Requisição civil baseou-se em informação distorcida 

Porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias afirma que a decisão foi baseada "no número de cargas 
feitas e não no número de trabalhadores ao serviço, já que número de trabalhadores ao serviço foi de 100%". 
In Dinheiro Vivo Online| 13/08/2019  

 
Dia 2: Greve por "dez anos" e a tropa ao volante 

Os stocks estão a recuperar numa altura em que é comum ver militares a conduzirem camiões-cisterna cheios de combustível. 
In ECO - Economia Online| 13/08/2019  

 
PCP, PS e ate o Governo, com posições diversas sobre a greve dos motoristas 

Para o PCP a greve dos motoristas de mercadorias tem um histórico e um vasto conjunto de problemas sem que fosse 
possiveluma negociação de acordo colectivo durante duas décadas. 
In Estrategizando Online| 13/08/2019  

 
Greve: Militares já estão no terreno a substituir motoristas 

Os militares já estão no terreno a substituir os profissionais, à ordem do conselho de ministros que decidiu aplicar Requisição Civil 
para travar a greve dos motoristas de matérias perigosos. 
In Euronews Online| 13/08/2019  

 
Hospitais de Coimbra e Leiria desmentem alerta da ANTRAM: "a situação está controlada"" 

"No que diz respeito ao CHUC, não há nenhum problema nem se prevê que venha a haver. 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
Governo "não tem conhecimento" de constragimentos no fornecimento de bens a hospitais e centros de saúde 

O Ministério da Saúde garante ao Expresso que não tem conhecimento, até ao momento, "de constrangimentos no fornecimentos 
de quaisquer bens essenciais aos hospitais/centros de saúde, estando todas as unidades a funcionar normalmente". 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
APARECIDO EM COMBATE 
In Farol da Nossa Terra Online| 13/08/2019  

 
Ministério da Saúde diz não haver falha nos abastecimentos e desmente ANTRAM 

Depois da ANTRAM ter declarado esta terça-feira que o abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, 
nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", o Ministério da Saúde decidiu vir a público desmentir as afirmações do 
advogado, André Matias de Almeida. 
In i Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil - Governo 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

GNR acusou o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando os guardas a trabalhar 27 horas 
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seguidas, pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve dos motoristas 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do SNMMP disse hoje que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das 
Forças Armadas e da GNR. 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Cerca de 50 camiões saíram de Aveiras de Cima entre as 09:00 e as 11:30 

Cerca de 50 camiões saíram do Centro Logístico de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, entre as 09:10 e as 11:40, para fazer 
as descargas de combustíveis, cumprindo assim os serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas, segundo Antram 

Os abastecimentos a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse hoje o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento do aeroporto de Lisboa decorre com "maior regularidade" 

- O abastecimento ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a acontecer hoje com "maior regularidade", mas ainda não 
permite levantar as medidas de restrição, revelou a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve dos motoristas 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In JM Online| 13/08/2019  

 
Abastecimento do Hospital de Leiria está garantido, diz ARS Centro 

Organismo do Estado nega constrangimentos no fornecimento de combustíveis e gases medicinais, após comunicado da Antram. 
In Jornal de Leiria Online| 13/08/2019  

 
Motoristas em greve: o conflito, os serviços mínimos de 100% e as restrições 

Os motoristas de mercadorias e de matérias perigosas cumprem, esta terça-feira, o segundo dia de uma greve convocada por 
tempo indeterminado e que levou o Governo a decretar a requisição civil por incumprimento dos serviços mínimos. 
In Jornal de Notícias Online| 13/08/2019  
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"Não há constrangimentos" no abastecimento. Governo desmente ANTRAM 

Ministério da Saúde assegura que "todas as unidades estão a funcionar normalmente". 
In Jornal Económico Online (O)| 13/08/2019  

 
Pardal Henriques afirma que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas referiu à Lusa a existência de contaminações em postos de 
abastecimento em Sesimbra, Sines e Nazaré devido à troca de combustível em tanques. 
In Jornal Económico Online (O)| 13/08/2019  

 
"Cobardes" e "traidores". Motoristas revoltam-se com colegas que querem "agradar aos patrões" 

"A nossa revolta é porque estes cobardes estão a fazer isto para agradar aos patrões.” 
In Jornal Económico Online (O)| 13/08/2019  

 
Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Minho Online (O)| 13/08/2019  

 
14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Mundo Português Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Negócios Online| 13/08/2019  

 
Números da greve "são melhores". 14 motoristas não cumpriram requisição 

Os números da greve relativos a esta terça-feira foram apresentados pelo ministro Matos Fernandes em conferência de imprensa 
ao final da tarde. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Antram lamenta que 14 trabalhadores tenham incumprido requisição civil 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) "lamenta profundamente" que 14 
motoristas tenham incumprido a requisição civil e espera que "não se repita". 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Associação da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
SIMM diz que não pactua com violência e apela a luta "ordeira e pacífica" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) disse hoje que não pactua com "atos de violência e de 
vandalismo" no decorrer da greve e apelou para uma luta "ordeira e pacífica". 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
"Traidores". Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve 

A saída de camiões cisterna, na tarde de hoje, da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, no distrito de 
Lisboa, gerou revolta no piquete de greve ali concentrado, que insultou os motoristas que os conduziam. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Francisco Lopes reitera que requisição civil "limita direito à greve" 

O deputado do PCP Francisco Lopes reiterou hoje que os serviços mínimos e a requisição civil dos motoristas "são limitadores do 
direito à greve" e alertou para "a emergência do aumento geral dos salários". 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
"Quem se mete com o PS leva, mas quem vai à guerra dá e leva" 

Joaquim Jorge critica a postura de António Costa e do seu Governo perante a greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  
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Houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
É justificado uso de câmaras de vídeo portáteis, diz Comissão 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados considera justificada a utilização de câmaras de vídeo pela PSP e pela GNR durante a 
greve de motoristas de transporte de matérias perigosas, com o propósito de proteção e segurança de pessoas e bens. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
"Lei não diz quem deve informar" o Governo sobre serviços mínimos 

A competência para fiscalizar e informar o Governo sobre o cumprimento dos serviços mínimos não está prevista na lei, sendo 
habitual que essa informação seja prestada pelas empresas e não pelos sindicatos, segundo especialistas em direito laboral. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Governo desconhece constrangimentos no abastecimento a hospitais 

O Ministério da Saúde afirma desconhecer constrangimentos no abastecimento de bens essenciais aos hospitais, como gases 
medicinais, lembrando que o fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de 
Ministros. 
In Notícias de Coimbra Online| 13/08/2019  

 
Associação da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Notícias de Coimbra Online| 13/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Notícias de Coimbra Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Notícias de Coimbra Online| 13/08/2019  

 
Telefones desligados, baixas e recusa de horas extra. Como os motoristas estão a fintar a requisição civil que afinal não esvaziou a 
greve 

Telefones desligados, baixas médicas, atrasos nas descargas, condução lenta, almoços mais longos. 
In Observador Online| 13/08/2019  

 
As fotos do segundo dia da greve dos motoristas 

De militares a conduzirem camiões aos cartazes dos motoristas e até à visita de Santana Lopes a Aveiras. 
In Observador Online| 13/08/2019  

 
Matos Fernandes diz que 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Abastecimento do aeroporto de Lisboa decorre com "maior regularidade" 

O abastecimento ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a acontecer hoje com "maior regularidade", mas ainda não 
permite levantar as medidas de restrição, revelou a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que acusam colegas de "traidores" 

A saída de camiões cisterna, na tarde de hoje, da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, no distrito de 
Lisboa, gerou revolta no piquete de greve ali concentrado, que insultou os motoristas que os conduziam. 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: SIMM diz que não pactua com violência e apela a luta "ordeira e pacífica" 
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O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) disse hoje que não pactua com "atos de violência e de 
vandalismo" no decorrer da greve e apelou para uma luta "ordeira e pacífica". 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Porto Canal Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve de motoristas, diz ANA Aeroportos 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Presstur Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas está a causar prejuízos de dezenas de milhares de euros por dia para empresas 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, disse esta terça-feira que 
as empresas de transporte de combustíveis estão a ter prejuízo de dezenas de milhares de euros por cada dia de greve. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil - Governo 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve dos motoristas 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas coloca em risco abastecimento de hospitais 

Nas próximas 24 horas, o abastecimento hospitais nas zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra fica seriamente comprometido. 
In Rádio Comercial - Notícias| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram com requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial Online| 13/08/2019  

 
Greve coloca GNR a trabalhar 27 horas seguidas 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Rádio Comercial Online| 13/08/2019  

 
Governo garante que requisição civil foi cumprida com rigor 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Rádio Comercial Online| 13/08/2019  
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Motoristas: Abastecimento a hospitais está em risco em menos de 24 horas -- Antram - Notícias 

Os abastecimentos a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", 
disse hoje o advogado da associação patronal Antram à Lusa. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Governo desconhece constrangimentos no abastecimento a hospitais - Notícias 

O Ministério da Saúde afirma desconhecer constrangimentos no abastecimento de bens essenciais aos hospitais, como gases 
medicinais, lembrando que o fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de 
Ministros. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco - Notícias 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Santana Lopes apela ao Governo para "não ameaçar" trabalhadores - Notícias 

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, acusou hoje o Governo de estar a "extremar posições" com os sindicatos de motoristas, 
apelando ao Governo para não ameaçar os trabalhadores e defendendo a criação de condições para um acordo. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: SIMM diz que não pactua com violência e apela a luta "ordeira e pacífica" - Notícias 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) disse hoje que não pactua com "atos de violência e de 
vandalismo" no decorrer da greve e apelou para uma luta "ordeira e pacífica". 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: BE diz que decretar a requisição civil "a pedido dos patrões" foi um erro - Notícias 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje que a requisição civil dos motoristas em greve "a 
pedido das entidades empregadoras é um erro" e limita o direito à greve. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" - Notícias 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Segundo dia de greve dos combustíveis 

Segundo dia de greve dos combustíveis e os motoristas continuam sem ceder. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 13/08/2019  

 
MOTORISTAS: 14 TRABALHADORES NÃO CUMPRIRAM A REQUISIÇÃO CIVIL - GOVERNO 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
MOTORISTAS: VOLUME DE COMBUSTÍVEIS NA REDE DE EMERGÊNCIA ENTRE 35 E 45% 

O volume de combustíveis nos postos da rede de emergência situava-se, hoje às 08:00, entre os 35 e os 45%, mas havia locais em 
sete distritos com menos de um terço do 'stock' total. 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
MOTORISTAS: GOVERNO DIZ QUE REQUISIÇÃO CIVIL FOI ´CUMPRIDA COM RIGOR´ 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
MOTORISTAS: SINDICATO DIZ QUE HOUVE ´TROCA´ DE COMBUSTÍVEL EM DESCARGAS 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo desmentiu hoje a ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas:- Fonte oficial do Governo desmente a existência de qualquer risco de falhas de 
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abastecimento a envolver hospitais. 
In Renascença - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A ANTRAM avisa para possíveis problemas no abastecimento de hospitais e dá também conta de incumprimentos na região centro 
e reclama requisição civil total. 
In Renascença - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Estamos no segundo dia de greve dos motoristas - o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, 
que também convoca esta paralisação, fala numa adesão satisfatória da ordem dos 60 por cento em algumas empresas. 
In Renascença - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Estamos no segundo dia de greve dos motoristas. 
In Renascença - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas. ANA confirma "restrições à operação" no aeroporto de Lisboa 

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal diz que está a avaliar continuamente o impacto da greve no abastecimento de 
combustível nos aeroportos da sua rede. 
In Renascença Online| 13/08/2019  

 
Sindicato denuncia troca de combustível em descargas feitas por militares 

Pedro Pardal Henriques refere a existência de contaminações em postos de abastecimento em Sesimbra, Peniche e Nazaré devido 
à troca de combustível em tanques. 
In Renascença Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

A portaria que torna efetiva a requisição civil foi publicada perto da meia-noite e tem efeitos até ao dia 21 deste mês. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto 

Os militares já começaram a fazer o transporte de combustível e a substituir os motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Os motoristas queixam-se que estão a ser pressionados para trabalhar e denunciam abusos e manipulação dos serviços mínimos. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas acusaram os patrões de pagarem os quilómetros feitos em horas extraordinárias como ajudas de custo. 
In RTP 1 - Telejornal| 13/08/2019  

 
Greve motoristas mercadorias - diretos 

Este dia está a ter algumas perturbações com especial incidência no Algarve, onde começa a faltar combustível. 
In RTP 3 - 18/20| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas de mercadorias 

A Administração Regional de Saúde do Centro garante que não há, nem se preveem constrangimentos no fornecimento de gases 
medicinais aos hospitais. 
In RTP 3 - 18/20| 13/08/2019  

 
Dia 2 da greve dos motoristas - direto de Aveiras 

De Aveiras, da companhia logística de combustíveis, saíram esta manhã cinco camiões conduzidos por militares guardas da GNR e 
agentes da PSP. 
In RTP 3 - 3 às...| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O país enfrenta hoje o segundo dia da greve dos motoristas, mas agora debaixo de uma requisição civil. 
In RTP 3 - 3 às...| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto 

O país enfrenta hoje o segundo dia da greve dos motoristas, mas agora debaixo de uma requisição civil. 
In RTP 3 - 3 às...| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 
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Portugal enfrenta hoje o segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas agora sob requisição civil parcial. 
In RTP 3 - 3 às...| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Portugal enfrenta hoje o segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas agora sob requisição civil. 
In RTP 3 - 3 às...| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Os comentadores Inês de Medeiros e João Taborda da Gama analisam o impacto político da greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 360| 13/08/2019  

 
Imprensa em análise com Luís Costa 

Imprensa em análise com o comentador Luís Costa. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In RTP Online| 13/08/2019  

 
Profissionais da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

Associação diz ter tido conhecimento de profissionais "a trabalhar 27 horas ininterruptas, oito das quais adstritos ao transporte de 
matérias perigosas", durante a greve dos motoristas. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que acusam colegas de "traidores" 

Pardal Henriques assume que situação em torno da greve está a desmotivar os trabalhadores. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Santana Lopes apela ao Governo para "não ameaçar" motoristas 

O líder da Aliança disse perceber os motivos dos motoristas para avançar para greve, mas questionou o momento para o fazer. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: SIMM diz que não pactua com violência e apela a luta "ordeira e pacífica" 

Sindicato independente acredita "que a luta em que se envolveu é justa" e que "a verdade sairá vitoriosa". 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Greve: Catorze motoristas falharam requisição civil 

Ainda assim, ministro do Ambiente garante que os serviços mínimos decretados "foram genericamente cumpridos". 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

Pardal Henriques referiu a existência de contaminações em postos de abastecimento em Sesimbra, Sines e Nazaré devido à troca 
de combustível em tanques. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil, diz Governo 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Antram lamenta que 14 trabalhadores tenham incumprido requisição civil 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) "lamenta profundamente" que 14 
motoristas tenham incumprido a requisição civil e espera que "não se repita". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que acusam colegas de "traidores" 

A saída de camiões cisterna, na tarde de hoje, da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, no distrito de 
Lisboa, gerou revolta no piquete de greve ali concentrado, que insultou os motoristas que os conduziam. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  
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Motoristas: ANA diz que Aeroporto de Faro funciona sem "restrições à operação" apesar da greve 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias diz que não pactua com violência e apela a luta "ordeira e pacífica" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) disse hoje que não pactua com "atos de violência e de 
vandalismo" no decorrer da greve e apelou para uma luta "ordeira e pacífica". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que requisição civil foi "cumprida com rigor" 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje que se registaram três situações de 
troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Comissão de proteção de dados considera justificado uso de câmaras de vídeo portáteis pela PSP e GNR 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados considera justificada a utilização de câmaras de vídeo pela PSP e pela GNR durante a 
greve de motoristas de transporte de matérias perigosas, com o propósito de proteção e segurança de pessoas e bens. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil - Governo 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 13/08/2019  

 
Aeroporto de Faro sem "restrições à operação" apesar da greve dos motoristas 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA -- Aeroportos de Portugal. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Segundo dia de greve: 14 motoristas não cumpriram a requisição civil e vão ser notificados pelo crime de desobediência, uma 
informação revelada pelo ministro do Ambiente e Transição Energética. 
In SIC - Jornal da Noite| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos ver como está a situação na refinaria de Sines com o repórter Hugo Alcântara em direto e onde os militares já estão ao 
volante, para compensar a falta de motoristas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E sobre os efeitos desta paralisação esta noite, o Ministério da Saúde desmentiu a ANTRAM, rejeita que a greve dos motoristas 
esteja a colocar em risco o abastecimento de gás a hospitais. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A crise dos combustíveis e a greve dos motoristas são assuntos principais das notícias da noite. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 13/08/2019  

 
Segundo dia de greve 

São 14 os motoristas que não cumpriram a requisição civil e vão ser notificados pelo crime de desobediência. 
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In SIC Notícias - Edição da Noite| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM diz que nas próximas 24 horas, o abastecimento hospitais está em risco. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 13/08/2019  

 
Abastecimento a hospitais em risco 

A Antram diz que nas próximas 24 horas o abastecimento a hospitais está em risco, mas até ao momento, nenhum hospital 
confirmou à SIC dificuldades. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Voltamos o Centro de distribuição de Aveiras, ao encontro do Diogo Torres que nos ajuda a conferir a situação nesta tarde. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo avança com requisição civil 

No centro de distribuição de Aveiras, os camiões circulam com normalidade, mas a situação pode mudar agora com a tarde. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 13/08/2019  

 
Conferência de imprensa no Ministério do Ambiente 

Prepara-se para a uma conferência de imprensa, o ministro do Ambiente. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 13/08/2019  

 
Motoristas em greve 

Temos também acompanhada ao longo da tarde, de resto ao longo dos últimos dias, a situação nas refinarias do país. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 13/08/2019  

 
Motoristas em greve 

O Ministério da Saúde rejeita que a greve dos motoristas esteja a pôr em risco o abastecimento de gás aos hospitais e a ANTRAM, 
num comunicado, avançou que está em risco o abastecimento aos hospitais de Leiria, Lisboa e de Coimbra nas próximas 24 horas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto 

O Governo admite alargar a requisição civil, mas só em caso de necessidade. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Depois da requisição civil decretada pelo Governo, os motoristas estão a cumprir os serviços mínimos, ainda assim, a situação 
pode agravar-se durante a tarde, uma vez que os sindicatos dizem que só farão 8 horas de trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 13/08/2019  

 
Os militares já começaram a assegurar o transporte de combustíveis - Direto de Aveiras 

Os militares já começaram a assegurar o transporte de combustíveis. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 13/08/2019  

 
Opinião Pública: 2º dia da greve dos motoristas 

E vamos à análise em estúdio com os nossos convidados Jorge Bacelar Gouveia, Constitucionalista e Pedro Cruz, Subdiretor de 
informação da SIC. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

E seguimos em direto para a refinaria de Sines é de lá que partem os camiões para de abastecer a região do Algarve. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 13/08/2019  

 
14 trabalhadores falharam requisição civil 

Revelação feita pelo ministro do Ambiente. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
14 trabalhadores falharam requisição civil 

Revelação feita pelo ministro do Ambiente. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
Governo desconhece constrangimentos no abastecimento a hospitais 

Resposta surge depois de um alerta da Antram. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  
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Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que acusa colegas de ´´traidores´´ 

"Cobardes" e "traidores" foram algumas das palavras proferidas pelos grevistas. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
ANTRAM alerta que ´´se se mantiver este incumprimento, os hospitais estão comprometidos´´ 

André Matias de Almeida diz que os serviços mínimos nestas empresas não estão a ser cumpridos. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
14 trabalhadores não cumpriram com requisição civil 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que 14 trabalhadores não cumpriram 
a requisição civil decretada pelo Governo na greve dos motoristas. 
In Smooth FM Online| 13/08/2019  

 
Greve coloca GNR a trabalhar 27 horas seguidas 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In Smooth FM Online| 13/08/2019  

 
Governo garante que requisição civil foi cumprida com rigor 

O ministro do Ambiente disse hoje que o segundo dia de greve dos motoristas decorreu "sem sobressaltos", com os serviços 
mínimos a serem "genericamente cumpridos" e a requisição civil "cumprida a rigor". 
In Smooth FM Online| 13/08/2019  

 
Ministério da Saúde desmente ANTRAM e declara não haver falha nos abastecimentos 

Depois da ANTRAM ter declarado esta terça-feira que o abastecimento a hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra "ficam, 
nas próximas 24 horas, seriamente comprometidos", o Ministério da Saúde decidiu vir a público desmentir as afirmações do 
advogado, André Matias de Almeida. 
In Sol Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Ministério da Saúde afirma que os serviços públicos estão a funcionar normalmente. 
In TSF - Notícias| 13/08/2019  

 
ARSLVT desmente problemas 

Há hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra que só têm abastecimento para as próximas 24 horas. 
In TSF - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Há hospitais das zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra que só têm abastecimento para as próximas 24 horas. 
In TSF - Notícias| 13/08/2019  

 
Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

Associação defende que o transporte de matérias perigosas não consta das funções da GNR. 
In TSF Online| 13/08/2019  

 
Catorze motoristas não cumpriram a requisição civil 

Matos Fernandes revelou que 11 desses trabalhadores já foram notificados. 
In TSF Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que houve troca de combustível em descargas feitas por militares 

Postos de abastecimento em Sesimbra, Sines e Nazaré registaram troca de combustível durante as descargas. 
In TSF Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

A requisição civil parece não ter apanhado de surpresa nem patrões nem motoristas. 
In TVI - Jornal da Uma| 13/08/2019  

 
Segundo dia de greve - direto 

Motoristas cumprem segundo dia de greve. 
In TVI - Jornal das 8| 13/08/2019  

 
2º dia de paralisação 

A troca de argumentos entre as partes tem sido marcada por um constante aumento de tom. 
In TVI - Jornal das 8| 13/08/2019  

 
Crise energética 
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A Ana Bartolomeu Simões está em direto de Coimbra, num posto de abastecimento. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Segundo dia de greve 

Agora vamos ouvir o ministro do Ambiente. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
O que é uma requisição civil? 

Há poucos minutos ouvimos o advogado especialista em Direito Laboral, Luís Gonçalves da Silva, que explicou à TVI o que é uma 
requisição civil, o que acontece quando os serviços mínimos não são cumpridos, quem tem afinal razão entre sindicato e ANTRAM 
sobre se os serviços mínimos estão ou não a ser cumpridos e esclarecer ainda sobre quem os fiscaliza. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo desmente a ANTRAM e diz que não há para já há hospitais em risco por causa da greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Na greve dos motoristas, a situação deve complicar-se durante esta tarde e até o normal funcionamento dos hospitais de Lisboa, 
Leiria e Coimbra pode estar em risco nas próximas 24 horas, quem o diz é a ANTRAM, ainda que os hospitais já o tenha negado. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Crise dos combustíveis 

Em Aveiras, o 2º dia de greve ficou marcado pela requisição civil. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Abastecimento a hospitais em risco 

O abastecimento aos hospitais de Lisboa, Leiria e Coimbra pode ficar comprometido nas próximas 24 horas, alerta a ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Leça da Palmeira 

Direto de Leça da Palmeira noutro piquete de greve onde está a jornalista Sofia Fernandes. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Segundo dia de paralisação dos motoristas marcado por requisição civil. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Segundo dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 13/08/2019  

 
Motoristas: "Houve incumprimento da requisição civil por 14 trabalhadores" 

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, disse, esta terça-feira, que o "dia de hoje correu sem sobressaltos de maior" 
e que a requisição civil foi acatada "com rigor". 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
ANTRAM lamenta que 14 trabalhadores tenham incumprido requisição civil 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) "lamenta profundamente" que 14 
motoristas tenham incumprido a requisição civil e espera que "não se repita". 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: abastecimento do Aeroporto de Faro corre de "forma regular" 

O aeroporto de Faro tem registado um abastecimento de combustível de "forma regular", sem necessidade de "impor restrições à 
operação", apesar da greve dos motoristas de matérias perigosas, disse a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Ministério da Saúde desmente ANTRAM e diz que o abastecimento dos hospitais não está em risco 

O Ministério da Saúde afirma desconhecer constrangimentos no abastecimento de bens essenciais aos hospitais, como gases 
medicinais, lembrando que o fornecimento às unidades de saúde está garantido nos termos da resolução do Conselho de 
Ministros. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  
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Motoristas: Associação profissional da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco 

A Associação dos Profissionais da GNR acusou hoje o Governo de gerir "de forma irresponsável" a greve dos motoristas, colocando 
os guardas a trabalhar 27 horas seguidas, um "contexto extraordinariamente perigoso", pedindo o fim da requisição da GNR. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Santana Lopes apela ao Governo para "não ameaçar" trabalhadores 

Presidente da Aliança afirmou ainda qye é "necessário acabar com a economia dos baixos salários e por isso eles têm as suas 
razões. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Santana Lopes critica primeiro-ministro pelas ameaças feitas aos grevistas 

Santana Lopes foi a Aveiras mostrar o apoio à greve e criticar o Governo e em especial o primeiro-ministro de fazer ameaças em 
público e de incendiar o ambiente entre motoristas e ANTRAM. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
ANTRAM apela ao fim da greve e regresso dos sindicatos às negociações 

A troca de argumentos entre as partes tem sido marcada por um constante aumento de tom. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Saída de camiões cisterna revolta piquete de greve que apelida colegas de "traidores" 

A saída de camiões cisterna, na tarde de hoje, da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, no distrito de 
Lisboa, gerou revolta no piquete de greve ali concentrado, que insultou os motoristas que os conduziam. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
CDS critica "desresponsabilização" do Governo e números "mediáticos" 

O CDS-PP acusou esta teça-feira o Governo de estar a atirar para as forças de segurança as responsabilidades em caso de 
incumprimento da requisição civil dos motoristas em greve, criticando os "números mais ou menos mediáticos" do executivo. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Direto de Aveiras de Cima onde está a jornalista Rita Soares, para fazer um ponto de situação sobre a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 13/08/2019  

 
Motoristas: Camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Antena Minho Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores estão a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Cidade FM Online| 13/08/2019  

 
Fechar bombas dá multa de 45 mil EUR/dia 

Os proprietários dos postos da rede de emergência para veículos prioritários - destinados a ambulâncias, carros de polícia ou 
bombeiros - foram avisados que incorrem em multas de 45 mil euros diários caso não estejam abertos 24 horas por dia, confirmou 
o CM junto de revendedores de combustíveis. 
In Correio da Manhã| 13/08/2019  

 
Aos poucos, os postos de abastecimento vão ficar vazios: Pardal Henriques deixa aviso no segundo dia de greve 

Governo decretou uma requisição civil dos motoristas em greve para assegurar o abastecimento da Rede de Emergência. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Trabalhadores admitem que requisição civil está a contribuir para desmobilização 

Governo decretou requisição civil esta segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 13/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas a trabalhar a 100% mas só oito horas no 1.º dia de requisição civil 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  
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Hoje é notícia em Portugal e Mundo 

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumprem hoje o segundo dia de uma greve por tempo indeterminado, que 
levou o Governo a decretar a requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 13/08/2019  

 
80% ou... 0,4%? A guerra de números da adesão à greve 

Em quem acreditar? Patrões e sindicato apresentam números bem diferentes para a paralisação que começou hoje. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
ANA reduz abastecimento de aviões no aeroporto de Lisboa 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse esta segunda-feira à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
ANTRAM acusa motoristas de incumprimento dos serviços mínimos 

ANTRAM denuncia que "em Sines, os serviços mínimos estão a ser incumpridos a 100%, no Aeroporto de Lisboa deveriam estar a 
100% e estão a 25%" e dá ainda o exemplo da Petrogal, onde "deveriam ter sido feitas 225 cargas e foram 48". 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Agentes da GNR acusam Costa de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

Profissionais consideram que a postura do primeiro-ministro "contraria elementares princípios da democracia". 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Motoristas. Aeroporto, Sines e Algarve justificaram requisição civil 

Não foi preciso a greve dos motoristas de matérias perigosas durar um dia para o governo decretar requisição civil. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Antram: comportamento do Governo é "socialmente responsável" 

Advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias recusa ideia que o conflito laboral 
esteja extremado da parte dos patrões. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Militares chamados ao conflito dos motoristas 

A requisição civil dos motoristas esteve sempre em cima da mesa caso não fossem cumpridos os serviços mínimos decretados pelo 
Governo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
"Defesa dos interesses dos trabalhadores pode ser feita sem impacto brutal nas nossas vidas" 

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, dá exemplo das negociações que decorrem entre a Antram e a 
Fectrans para criticar greve dos motoristas. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um militar e 
escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Requisição civil. E se os motoristas não cumprirem? 

O incumprimento da medida decretada pelo Governo pode ser punido com pena de prisão, multa e despedimento por justa 
causaCamiões que cumpriram os serviços mínimos foram escoltados pela GNR. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Requisição civil. Pardal Henriques diz que motoristas estão tristes 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques (à esquerda), conversa com o 
presidente do sindicato, Francisco São Bento, junto à saída da sede da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima. 
In Diário de Notícias Online| 13/08/2019  

 
Governo avança para requisição civil de motoristas 

Após um Conselho de Ministros extraordinário, convocado por António Costa para esta tarde, foi anunciado que o Governo irá 
avançar para a requisição civil de motoristas, algo que a ANTRAM já tinha solicitado. 
In Diário do Distrito Online| 13/08/2019  

 
Militares chamados ao conflito dos motoristas 

A requisição civil dos motoristas esteve sempre em cima da mesa caso não fossem cumpridos os serviços mínimos decretados pelo 
Governo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Dinheiro Vivo Online| 13/08/2019  
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Requisição civil produz efeitos até 21 de agosto 

Já foi publicada a portaria que torna efetiva a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas em greve. 
In ECO - Economia Online| 13/08/2019  

 
Intervenção do Governo e serviços mínimos quase a 100% têm sido as soluções 

Uma maior intervenção dos governos marcada por uma elevada percentagem de serviços minímos tem sido a forma de outros 
países lidarem com greves que podem ter um impacto significativo, como a dos motoristas de matérias perigosas que começou 
hoje em Portugal. 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
Um país de calças na mão 

Ao longo dos últimos anos foram surgindo novos movimentos inorgânicos como assembleias cidadãs, movimentos surgidos redes 
sociais, mais ou menos espontâneos que fugiam à tradicional mobilização dos sindicatos ou dos partidos políticos. 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
Greve de nervos 

A requisição civil foi decretada ao fim de apenas 19 horas, mas será o tempo a decidir o desenlace desta crise. 
In Expresso Online| 13/08/2019  

 
"House of Gasoline": António Costa é o Frank Underwood tuga 
In i| 13/08/2019  

 
Editorial - Boy do PS, porta-voz do governo e braço armado do Governo 
In i| 13/08/2019  

 
O país não parou mas a requisição civil avançou 

Costa foi a Belém informar Presidente de todos os passos. 
In i| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo decreta requisição porque "não tinha alternativa" 

Costa foi a Belém informar Presidente de todos os passos. 
In i Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Cumpre-se o segundo dia e todos os trabalhadores estão a trabalhar 

Hoje cumpre-se o segundo dia de greve e o primeiro em que funciona a requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo. 
In Impala Online| 13/08/2019  

 
Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Informa+ Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas, diz sindicato 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In JM Online| 13/08/2019  

 
Governo paralisa greve com requisição civil 

Forças Armadas acionadas para fazerem cumprir a requisição civil decretada pelo Conselho de Ministros. 
In Jornal de Notícias| 13/08/2019  

 
Motoristas: Trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar esta terça-feira, 13 de agosto, no segundo dia de greve e primeiro em 
que funciona a requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Jornal Económico Online (O)| 13/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Jornal Económico Online (O)| 13/08/2019  
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Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Minho Online (O)| 13/08/2019  

 
Site vai divulgar postos de abastecimento e disponibilidade dos combustíveis 

Já vai poder ver onde estão os postos de combustível da rede de emergência e a disponibilidade em tempo real dos combustíveis 
nesses mesmos pontos. 
In Motor 24 Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Impasse persiste e corrida às bombas continua 

Automóveis reabastecem num posto de combustível, em Vila Nova de Gaia. 
In Motor 24 Online| 13/08/2019  

 
Costa faz terceira requisição civil em sete meses 
In Negócios| 13/08/2019  

 
Elevador 
In Negócios| 13/08/2019  

 
Elevador 13 de agosto de 2019 

O porta-voz da ANTRAM_acusa, repetidamente, os sindicatos e Pardal Henriques de agravar a tensão com as suas declarações. 
In Negócios Online| 13/08/2019  

 
"Não acredito nos sindicatos, nem na ANTRAM, nem no atual Governo" 

Apesar de ser tempo de férias de verão, o deputado Duarte Marques não deixou de se debruçar sobre a greve dos motoristas de 
matérias perigosas e de mercadorias que começou na segunda-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Serviços mínimos? "Estão a ser cumpridos com pistola apontada à cabeça" 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
PCP diz que requisição civil introduz limitações no direito à greve 

O PCP considerou esta segunda-feira que a decisão do Governo de decretar a requisição civil dos motoristas em greve, alegando 
serviços mínimos, "introduz limitações no direito à greve", acusando os promotores do protesto de permitirem que tal aconteça. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Publicada portaria que efetiva "de forma gradual" a requisição civil 

A portaria que efetiva "de forma gradual e faseada" a requisição civil dos motoristas em greve visa assegurar o abastecimento da 
Rede de Emergência, aeroportos, postos servidos pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar...oito horas por dia 

Economia · EmpresasMotoristas de matérias perigosas estão a trabalhar. 
In Notícias de Coimbra Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Três ministros entram num estúdio de televisão... 

Se fosse uma anedota seria assim: "Três ministros entram num bar". 
In Observador Online| 13/08/2019  

 
Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In PT Jornal Online| 13/08/2019  

 
Crise energética - Governo põe Exército a conduzir camiões. 120 mobilizados 

Fosse por causa de “serviços máximos” ou de “adesões mínimas”, a greve dos motoristas demorou a ter impacto. 
In Público| 13/08/2019  
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O respeitinho não é bonito 
In Público| 13/08/2019  

 
Crónica da Vanessa 

Eu sei que me tenho queixado de que a Vanessa, como está de férias e notoriamente aborrecida, passa a vida a telefonar-me para 
comentar coisas. 
In Público - P2| 13/08/2019  

 
Vanessa acha esquisito o "Pardal da ANTRAM" 

Eu sei que me tenho queixado de que a Vanessa, como está de férias e notoriamente aborrecida, passa a vida a telefonar-me para 
comentar coisas. 
In Público Online| 13/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores estão a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Rádio Comercial Online| 13/08/2019  

 
Motoristas a funcionar a 100% mas só oito horas - Notícias 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna - Notícias 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Rádio Nova Online| 13/08/2019  

 
NÃO ACATAR A REQUISIÇÃO CIVIL PODE ACABAR NA PRISÃO 

Os motoristas que incumprirem a requisição civil incorrem em crime de desobediência, punido com pena de prisão até dois anos 
ou multa até 240 dias, além de despedimento com justa causa, segundo advogados consultados pela Lusa. 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
MOTORISTAS: CGTP DIZ QUE GOVERNO DEU NOVO PASSO NA ESCALADA CONTRA O DIREITO À GREVE 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In Rádio Regional Online| 13/08/2019  

 
Clubes precavidos para a greve 
In Record| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Camiões já saem da refinaria de Sines 

A primeira viatura saiu sob forte protesto do piquete de greve, composto por cerca de 30 trabalhadores de matérias perigosas e 
carga geral. 
In Renascença Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Segundo dia da greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Pedro Pardal Henriques recusa a hipótese de ficar de fora das negociações com a ANTRAM. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O Governo admite alargar a requisição civil decretada ontem de forma parcial. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Pardal Henriques insiste que tem havido falta de vontade da ANTRAM para falar. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

O representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que hoje também vai ser difícil cumprir os serviços 
mínimos. 
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In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Segundo dia da greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - PCP 

O PCP lamenta o que considera ser a instrumentalização desta greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM diz que ao avançar com a requisição civil parcial, o Governo tomou uma decisão socialmente responsável. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM 

O porta-voz da ANTRAM diz que ao avançar com a requisição civil parcial, o Governo tomou uma decisão socialmente responsável. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 13/08/2019  

 
ANTRAM elogia decisão "socialmente responsável" do Governo 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, diz que ao avançar com a requisição civil parcial o governo tomou uma decisão 
socialmente responsável. 
In RTP Online| 13/08/2019  

 
Greve. Militares e polícias conduzem camiões 

A portaria publicada em Diário da República esclarece que a requisição civil já em curso, na greve dos motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias, explica que os militares das Forças Armadas e outros agentes da autoridade podem substituir "parcial 
ou totalmente" os motoristas em greve e que estão incluídas nesses serviços as operações de carga e descarga de veículos-
cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural. 
In RTP Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna estabelece portaria 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In RTP Online| 13/08/2019  

 
Publicada portaria que efetiva "de forma graduar e faseada" a requisição civil 

A portaria que efetiva "de forma gradual e faseada" a requisição civil dos motoristas em greve visa assegurar o abastecimento da 
Rede de Emergência, aeroportos, postos servidos pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural. 
In RTP Online| 13/08/2019  

 
Motoristas "estão a 100%" mas só farão oito horas de trabalho, diz sindicato 

SNMMP diz que, depois de ter sido decretada a requisição civil, motoristas não irão fazer horas extraordinárias, estando a cumprir 
as oito horas regulamentares de trabalho. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
O que acontece a quem não cumprir a requisição civil? 

Esta segunda-feira, o Governo avançou com a medida, garantindo que "não teve alternativa". 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" motoristas em greve 

Portaria do Governo indica que militares vão poder realizar operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis 
líquidos, GPL e gás natural. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Requisição civil de motoristas será "de forma gradual e faseada" 

Portaria assinada pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do Ambiente, Matos Fernandes, foi publicada na 
noite desta segunda-feira e decorrerá até ao dia 21 de agosto. 
In Sábado Online| 13/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve dos motoristas e serviços mínimos estão a ser cumpridos - sindicato 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
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operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
PCP diz que requisição civil introduz limitações no direito à greve 

O PCP considerou esta segunda-feira que a decisão do Governo de decretar a requisição civil dos motoristas em greve, alegando 
serviços mínimos, "introduz limitações no direito à greve", acusando os promotores do protesto de permitirem que tal aconteça. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 13/08/2019  

 
Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 13/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Direto 

Em Aveiras, a esta hora já saíram alguns camiões, mas o sindicato diz que estes trabalhadores vão fazer apenas 8 horas de 
trabalho. 
In SIC - Edição da Manhã| 13/08/2019  

 
O PCP acusa o governo de introduzir limitações no direito à greve ao decretar a requisição civil 

O PCP acusa o governo de introduzir limitações no direito à greve ao decretar a requisição civil. 
In SIC - Edição da Manhã| 13/08/2019  

 
Trabalhadores admitem que requisição civil está a contribuir para desmobilização 

Um motorista queixou-se da "falta de união dos camionistas". 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna 

Publicada a portaria que estabelece os termos em que se efetiva a intervenção das Forças Armadas no âmbito da requisição civil 
dos motoristas em greve. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
Motoristas garantem que cumprem os serviços mínimos mas sem horas extraordinárias 

"Não há obrigatoriedade de trabalhar mais de 8 horas", defende Pedro Pardal Henriques. 
In SIC Notícias Online| 13/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores estão a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In Smooth FM Online| 13/08/2019  

 
ANTRAM: decisão "socialmente responsável" 

A ANTRAM considera que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusa que os transportadores 
tenham extremado posições. 
In Transportes & Negócios Online| 13/08/2019  

 
Crise dos combustíveis 

Foi publicada perto da meia-noite a portaria sobre a requisição civil decretada pelo Governo à greve dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 13/08/2019  

 
"Se alguém pensa que reage à requisição civil como reagiu aos serviços mínimos, está enganado" 

Vieira da Silva alerta motoristas para as consequências de uma greve mais radical. 
In TSF Online| 13/08/2019  

 
Militares podem fazer operações de carga e descarga de veículos-cisterna 

Os militares das Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange 
operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural, estabelece uma portaria do 
Governo. 
In TV Record Europa Online| 13/08/2019  

 
Motoristas garantem que cumprem serviços mínimos mas sem horas extraordinárias 
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Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada ontem pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In TV Record Europa Online| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 13/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto de Aveiras 

Segundo dia de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 13/08/2019  

 
Motoristas: trabalhadores a funcionar a 100% mas só oito horas 

Todos os motoristas de matérias perigosas estão hoje a trabalhar, no segundo dia de greve e primeiro em que funciona a 
requisição civil decretada na segunda-feira pelo Governo, garantiu o representante sindical destes trabalhadores. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Motoristas admitem que requisição civil está a contribuir para desmobilização 

Alguns motoristas de mercadorias e matérias perigosas admitiram na segunda-feira à noite que a requisição civil para o 
cumprimento dos serviços mínimos desmotivou muitos trabalhadores e que está a contribuir para a desmobilização dos piquetes 
de greve. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
PCP diz que requisição civil introduz limitações no direito à greve 

O PCP considerou esta segunda-feira que a decisão do Governo de decretar a requisição civil dos motoristas em greve, alegando 
serviços mínimos, "introduz limitações no direito à greve", acusando os promotores do protesto de permitirem que tal aconteça. 
In TVI 24 Online| 13/08/2019  

 
Todos os motoristas de matérias perigosas estão a trabalhar, mas só oito horas 

"Estão 100% dos trabalhadores a trabalhar", afirmou o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, em Aveiras de Cima, Lisboa, à porta da sede da CLC - Companhia Logística de Combustíveis. 
In Visão Online| 13/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In 0 aos 100 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Algarve sem filhas nem ruturas de combustível antes da greve 
In Açoriano Oriental| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é"insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviçosmínimos", provocando "restrições à operação", disse à Lusa a ANAAeroportos. 
In Açoriano Oriental Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos 

O assessor jurídico do sindicato dosmotoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar comuma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que osserviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Açoriano Oriental Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 
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O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta segunda-feira que a greve dosmotoristas está a decorrer com normalidade, 
estando a ser cumpridos osserviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar arequisição civil. 
In Açoriano Oriental Online| 12/08/2019  

 
Sindicato da PSP acusa Costa de arrogância política 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou este domingo o primeiro-ministro, António Costa, de manter 
"postura de arrogância política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de 
matérias perigosas. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques chega de trotinete e acusa Antram de subornos para furar greve 

Pedro Pardal Henriques chegou de trotinete "por uma questão de poupar combustível". 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 12/08/2019  

 
Motoristas vs ANTRAM. Combate de advogados (com política pelo meio) 

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques,No dia em que 
arrancou a segunda greve do ano dos motoristas de Matérias Perigosas, reivindicando aumentos salariais, sobe de tom a guerra de 
palavras entre o representante desta classe e o porta-voz da associação patronal ANTRAM. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 12/08/2019  

 
Vodafone Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

O Festival Vodafone Paredes de Coura está "devidamente salvaguardado" da greve dos motoristas, mesmo em caso de "rutura de 
'stock'", sendo a única preocupação com os festivaleiros que queiram chegar ao local e não o consigam fazer, disse a organização. 
In Alto Minho TV Online| 12/08/2019  

 
Primeiro dia de greve dos motoristas de combustíveis com impacto nas bombas da Lourinhã 

Depois de um consumo elevado ocorrido na passada quinta e sexta-feira, com um fim-de-semana onde a ida aos postos de 
combustíveis foi já moderada, neste primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas o efeito já começou a sentir-se no 
concelho da Lourinhã. 
In Alvorada Online| 12/08/2019  

 
Primeiro dia de greve dos motoristas de combustíveis com impacto nas bombas da Lourinhã 

Depois de um consumo elevado ocorrido na passada quinta e sexta-feira, com um fim-de-semana onde a ida aos postos de 
combustíveis foi já moderada, neste primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas o efeito já começou a sentir-se no 
concelho da Lourinhã. 
In Alvorada Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai avaliar se avança com requisição civil 

Em direto na Antena 1 esta tarde, o advogado da ANTRAM, André Matias de Almeida, partilhou a quase certeza de que o Governo 
vai mesmo decretar a requisição civil. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O responsável da ANTRAM, que tem sido o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, acredita que o Governo vai acabar 
mesmo por agir. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo acaba de anunciar uma conferência de imprensa na presidência do Conselho de Ministros para as 7 da tarde de hoje. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM exige que o Governo decrete a requisição civil urgentemente por entender que os sindicatos não estão a cumprir os 
serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Crise energética 

Em plena crise energética, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir-se daqui a momentos. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Em plena crise energética, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir-se esta tarde, um encontro de emergência para 
abordar a greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Tal como o Governo tinha antecipado, os efeitos da greve dos motoristas são cada vez mais visíveis. 
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In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Requisição civil fica para já na gaveta. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Requisição civil fica para já na gaveta. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Perante aquilo a que chama de sucessivas violações do direito à greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vem 
agora ameaçar deixar de cumprir os serviços mínimos que foram decretados para esta greve. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos e acusa ANTRAM de subornos para furar 
paralisação 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Antena Livre Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Primeiro-ministro diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Antena Livre Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve dos motoristas e serviços mínimos estão a ser cumpridos - sindicato 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Antena Minho Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Aumento de uso de transportes públicos e turismo prejudicado em Braga 

A greve dos motoristas de pesados está a aumentar o número de utentes dos Transportes Públicos de Braga (TUB) mas a 
"prejudicar o negócio" nos pontos turísticos fora da cidade e a "condicionar" o abastecimento de veículos da PSP. 
In Antena Minho Online| 12/08/2019  

 
Motoristas cumprem serviços mínimos no primeiro dia de greve 

Porta-voz do sindicato revelou que os camionistas estavam a ser subornados para trabalhar durante a greve. 
In Aquela Máquina Online| 12/08/2019  

 
A greve começou e acusações sobem de tom 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou a Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem 
funções no primeiro dia de greve. 
In Auto Foco Online| 12/08/2019  

 
Combustíveis: Mais de 430 postos sem combustível 

Greve dos motoristas arrancou esta segunda-feiraMais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, esta segunda-feira às 
08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' 
já não dá para abastecer. 
In Autoportal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos: 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, na manhã desta segunda-feira, que os motoristas 
vão deixar de cumprir os serviços mínimos decretados para a greve em curso. 
In BuzzTimes Online| 12/08/2019  

 
António Costa: Serviços mínimos cumpridos descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou, hoje, que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Campeão das Províncias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou, hoje de manhã, em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Campeão das Províncias Online| 12/08/2019  
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439 postos sem combustível 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo site "Já não dá para abastecer". 
In Centro Notícias Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento "insuficiente" leva ANA a reduzir combustível a aviões 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam António Costa de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Requisição civil é "ataque" à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos.  
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Requisição civil aprovada. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas ameaçam não cumprir os serviços mínimos, porque afirmam que o direito à greve está a ser violado, nos estúdios 
da CM TV, o porta-voz da ANTRAM desafiou Pardal Henriques a mostrar provas das violações. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 12/08/2019  

 
Primeiro dia de greve - diretos 

Atualização de toda a informação sobre o primeiro dia de greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, numa altura 
em que sabe que o Presidente da República vai receber em Belém o primeiro minstro António Costa, direto de Aveiras de Cima, 
Leça da Palmeira, Portimão, Leiria e Beja. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 12/08/2019  

 
Primeiro dia de greve 

Primeiro dia de greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas marcado por denúncias de subornos, nesta altura 478 
postos já não tem nenhum tipo de combustível de norte a sul do país, são os dados mais recentes direto de Aveiras de Cima, Leça 
da Palmeira, Vila Real, Leiria. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 12/08/2019  

 
Motoristas acusam governo 

Pedro Pardal Henriques fez acusações graves esta manhã, o porta-voz do Sindicato Nacional dos motoristas de matérias perigosas, 
acusa a ANTRAM de estar a pagar camionistas para furarem a greve. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pardal Henriques em Aveiras 

Seguimos agora para acompanhar o piquete de greve em Aveiras de Cima que abastece todo o distrito de Lisboa, o porta-voz dos 
motoristas Pedro Pardal Henriques faz um novo ponto de situação desta paralisação. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - direto 
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Direto dum posto de combustível na Amadora em Lisboa, onde já não há quaisquer combustíveis disponíveis. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Acompanhamos aqui na CM TV em permanência da crise energética, direto de Aveiras de Cima, Porto, Porto de Mós e Faro. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

Acompanhamos na CM TV a greve dos motoristas em permanência fazemos agora nova atualização por Aveiras de Cima e Porto. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos cumpridos 

Os serviços mínimos da greve dos motoristas de matérias perigosas estão a ser cumpridos. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Greve em debate na CMTV 

Poucas horas antes do início da greve dos motoristas a CM TV reuniu patrões e sindicatos numa mesa de debate. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques critica ANTRAM 

Pardal Henriques diz que a ANTRAM não quer negociar. 
In CM TV - Notícias CM| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: quase 500 postos sem combustível no primeiro dia 

Ponto de situação das primeiras horas da greve dos motoristas. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: quase 500 postos sem combustível no primeiro dia 

Ponto de situação das primeiras horas da greve dos motoristas. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa patrões de subornos para furar paralisação dos motoristas 

Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa patrões de subornos para furar paralisação dos motoristas 

Sindicalista reiterou não ter tido acesso às escalas de camionistas que irão cumprir os serviços mínimos. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Costa afirma que os serviços mínimos estão a ser cumpridos 

O primeiro-ministro destacou que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

O porta-voz do sindicato nacional dos motoristas disse que a Antram subornou os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de 
Cima, para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Patrões querem requisição civil urgente por incumprimento dos serviços mínimos 

A Antram afirma que há motoristas que "abandonaram as empresas para se juntarem a Pedro Pardal Henriques e há empresas 
que não têm ninguém para fazer os serviços mínimos hoje à tarde". 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques recua e confirma que motoristas cumprem os serviços mínimos 

Representante do SNMMP tinha ameaçado que os motoristas não iriam cumprir os serviços estipulados pelo Governo. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo socialmente responsável 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
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In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

A ANTRAM e a Fectrans, filiada na CGTP, têm estado em negociações sobre o contrato coletivo de trabalho. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Antram considera comportamento do Governo socialmente responsável 

O advogado considerou também que "muito tem feito o Governo". 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Empresas pedem ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustíveis já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

Viatura saiu sob forte protesto do piquete de greve. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

Governo decretou esta segunda-feira uma requisição civil. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que trabalhadores foram colocados à margem pelo Governo 

Pardal Henriques diz que os trabalhadores viram com "tristeza" a requisição civil decretada. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Empresas pedem ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In Diário As Beiras Online| 12/08/2019  

 
ANA diz que abastecimento no aeroporto de Lisboa está "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Diário As Beiras Online| 12/08/2019  

 
António Costa diz que serviços mínimos na greve dos motoristas estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Diário As Beiras Online| 12/08/2019  
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Governo diz-se preparado para a requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira 
sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Diário de Aveiro| 12/08/2019  

 
Governo diz-se preparado para a requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira 
sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Diário de Coimbra| 12/08/2019  

 
Governo diz-se preparado para a requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira 
sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Diário de Leiria| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível esta manhã 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Quase 500 postos sem combustíveis no país mas situação está normal 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Costa convoca Conselho de Ministros para avaliar requisição civil 

O primeiro-ministro afirmou hoje que o cumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas mudou "da manhã para 
tarde" e anunciou a convocação de um Conselho de Ministros eletrónico para avaliar a necessidade da requisição civil. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Comissão trabalhadores Petrogal diz que serviços mínimos põem em causa direito à greve 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Conselho de Ministros decretou requisição civil 

O Governo decretou hoje a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos, anunciou o 
secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, após reunião do executivo por via eletrónica. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Incumprimento de requisição civil pode dar pena de multa ou prisão 

Os motoristas que incumprirem a requisição civil incorrem em crime de desobediência, punido com pena de prisão até dois anos 
ou multa até 240 dias, além de despedimento com justa causa, segundo advogados consultados pela Lusa. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Governo ainda não avança com requisição civil. "Serviços mínimos estão a ser cumpridos" 
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Greve dos motoristas de matérias perigosas continua sem data para terminar. 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Primeiros camiões já saíram mas sindicato ameaça não cumprir serviços mínimos 

A greve dos motoristas de matérias perigosas começou à meia-noite desta segunda-feira e decorre por tempo indeterminado. 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

"Um dia, uma semana, um mês, o tempo que for necessário", os motoristas continuarão na greve que começou esta segunda-
feira, disse o representante legal dos trabalhadores. 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve já começou e decorre por tempo indeterminado 

Durante as primeiras horas do dia, o executivo liderado por António Costa irá avaliar o cumprimento dos serviços mínimos 
decretados, que variam entre os 50% e os 100%, e está preparado para aprovar, através de Conselho de Ministros eletrónico, a 
requisição civil. 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

Jorge Cordeiro, presidente do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, garante o cumprimento dos serviços 
mínimos, apesar de "ainda não saberem quais são". 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. "Estou em greve e sou obrigado a trabalhar" 

Na refinaria de Leça da Palmeira, Matosinhos, vive-se um "dia normal" de abastecimento "a 100%". 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Postos já sem alguns combustíveis 

Na noite de sexta-feira já havia na cidade de Viseu postos com combustíveis esgotados, nomeadamente o gasóleo. 
In Diário de Viseu| 12/08/2019  

 
Governo diz-se preparado para a requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira 
sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Diário de Viseu| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas não preocupa padarias do Alentejo 
In Diário do Alentejo Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM exige ´requisição civil urgente´ mas sindicatos garantem que tudo está a ser cumprido 

Incumprimento na Petrogal em Sines e no aeroporto em Lisboa leva ANTRAM a pedir ao Governo 'requisição civil urgente', mas a 
Petrogal e os sindicatos afirmam que os serviços têm estado a ser cumpridos. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Motoristas desmobilizam devido ao excesso de autoridades e militares 

Motoristas coagidos a desmobilizar por causa da forte presença de autoridades e militares. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Governo decide hoje em Conselho de Ministros se avança com requisição civil 

Nas declarações aos jornalistas depois da reunião mantida com o Presidente da República, António Costa afirmou que o Governo 
pode vir a avançar com a requisição civil, porque a situação desde as 14h30 é de incumprimento. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  
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Motoristas: Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores Petrogal 

Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos para 
a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
´Tudo a correr com enorme civismo e tranquilidade´ 

António Costa está a dirigir-se aos portugueses acerca da greve dos motoristas, congratulando-se por esta estar a decorrer com 
normalidade e por estarem a ser cumpridos os serviços minimos, apelando a que as partes aproveitem para negociar. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
´Isto é revoltante´ - Diário do Distrito 

Nacional'Isto é revoltante'Pedro Pardal Henriques garante que os sindicatos estão a cumprir com os serviços minimos, mas apela 
ao Governo para não admitir que os motoristas estejam a ser pressionados pelas empresas para não realizarem greve. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08h30 

Há 439 postos no país sem qualquer combustível, enquanto 393 têm só algum tipo de combustível, gasolina ou gasóleo. 
In Diário do Minho Online| 12/08/2019  

 
Guerra de números: greve com adesão de 80%... ou 0,4% 

Patrões e sindicato apresentam números bem diferentes para a paralisação. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/08/2019  

 
"Dia normal" de abastecimento "a 100%" na refinaria de Matosinhos 

No primeiro dia de greve de motoristas de mercadorias, está "um dia normal" à porta da refinaria de Leça da Palmeira, 
Matosinhos, com camiões a abastecer combustível "a 100%", disse à Lusa um dos coordenadores sindicais. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/08/2019  

 
Mapa atualizado com os postos onde não pode abastecer 

Os motoristas cumprem hoje o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar 
junto da associação patronal Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/08/2019  

 
Dia 1: Trotinetas, carros elétricos e uma requisição civil 

O primeiro dia das negociações ficou marcado pela requisição civil do Governo, sem avanços notórios nas negociações entre 
motoristas e Antram. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
ANA já está a restringir abastecimento das aeronaves 

No primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, os serviços mínimos não estão a ser cumpridos, confirmou a ANA - 
Aeroportos de Portugal. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Afinal, o que é uma requisição civil? E como funciona? 

São duas das palavras que estão a marcar a atualidade: requisição civil. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer Pardal Henriques fora das negociações 

O porta-voz da ANTRAM diz que os patrões sempre estiveram disponíveis para negociar com os motoristas, mas que Pardal 
Henriques tem de sair das negociações. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" 

"Em Sines, os serviços mínimos estão a ser incumpridos a 100%, no Aeroporto de Lisboa deveriam estar a 100% e estão a 25%", 
acusa a ANTRAM. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Sindicato apela ao não cumprimento dos serviços mínimos 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, fez esta segunda-feira, nas primeira horas de greve, um apelo 
para que os serviços mínimos não sejam cumpridos. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Governo aprova requisição civil na greve dos motoristas 

O Governo aprovou a requisição civil em Conselho de Ministros, um trunfo que espera que salvaguarde o cumprimento de 
serviços mínimos por parte dos motoristas em greve. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  
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Camiões conduzidos pela GNR já saem da refinaria de Sines 

O primeiro camião com combustível saiu às 20h00 da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um militar e escoltado 
por uma viatura da GNR, depois de aprovada a requisição civil. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
CGTP: Requisição civil é "escalada contra o direito à greve" 

A CGTP criticou a requisição civil contra a greve dos motoristas, considerando que a mesma é uma "escalada contra o direito à 
greve". 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Sindicato garante que serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Pardal Henriques justifica que questões levantadas sobre serviços mínimos poderão estar relacionadas com o cumprimento de 
horários. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
É a política, estúpido 

António Costa está a encenar um estado de guerra e não uma resposta a uma greve. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
A manhã num minuto 

Não sabe o que se passou durante a manhã? Fizemos um vídeo que reúne as notícias mais relevantes, em apenas um minuto. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Afinal quanto combustível pode transportar e armazenar? 

Descubra todos os contornos da greve dos motoristas de matérias perigosas e, mais importante, quanto combustível pode 
transportar e armazenar. 
In E-konomista Online| 12/08/2019  

 
Comunicado da ANTRAL a ler, mais a Resolução do Governo! 

Os taxistas associados da ANTRAL estão a ter problemas em abastecer nos postos de abastecimento REPA destinados aos veículos 
prioritários, com casos de impedimentos a acontecer em todo o país, segundo fonte da associação. 
In Estrategizando Online| 12/08/2019  

 
Requisição Civil assumida! Falta a Arbitragem! 
In Estrategizando Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil, a inútil derrota do Governo!? 
In Estrategizando Online| 12/08/2019  

 
Greve em Portugal ? Tudo rola! 

Em Lisboa tudo rola,( qual greve de combustíveis, qual poupança energética!) e no Porto até rola a 100% !Daí que o PM Antonio 
Costa, sossegado, possa dizer, "Está tudo a decorrer com normalidade, com civismo e tranquilidade", tendo assistido ao briefing 
operacional sobre a greve, que decorreu na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelo que, adieu requisição civil, tão 
desejada pela ANTRAM. 
In Estrategizando Online| 12/08/2019  

 
VÍDEO : Greve de motoristas: Governo português descarta Requisição Civil 

Sindicatos falam de adesão de 80%. 
In Euronews Online| 12/08/2019  

 
Greve de motoristas: Governo descarta Requisição Civil 

Sindicatos falam de adesão de 80%. 
In Euronews Online| 12/08/2019  

 
Quanto tempo durará a greve? "Um dia, dois dias, uma semana, um mês" diz Pardal Henriques 

Pedro Pardal Henriques acabou por reiterar esta afirmação à Rádio Observador, indicando ainda que tinha chegado de trotinete à 
greve pois "o combustível está escasso e tendo em conta os efeitos da greve não sabemos se o combustível chega ou não. 
In Executive Digest Online| 12/08/2019  

 
André Matias de Almeida: "Adesão à greve por parte de todos os motoristas, que não de matérias perigosas, inferior a 1%" 

Em declarações ao Expresso, André Matias de Almeida, o rosto da ANTRAM na mesa das negociações na greve dos motoristas de 
matérias perigosas, não consegue dar um prazo para o fim da paralisação que arrancou esta segunda-feira. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
"25 piquetes de greve em todo o país, com cerca de 700 participantes" 

Anacleto Rodrigues, do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, culpa a Antram pela greve e diz que a paralisação 
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só vai terminar quando as propostas dos motoristas forem aceites. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

"Mais uma vez, a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] não está a cumprir o que 
está combinado. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Primeiro dia de greve até agora sem incidentes e pouca adesão 

Não há registo de grandes filas junto das bombas de combustíveis, à exceção de algumas zonas de Espanha. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
Açores e Madeira não vão ser afetados pela greve dos motoristas 

Para já, nos Açores o abastecimento dos postos de combustível corre na normalidade e nenhum sindicato aderiu à paralisação, 
mas o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, diz que cada trabalhador é livre de aderir ao longo da greve. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão reunir-se esta segunda-feira pelas 15h30 no Palácio de Belém, depois de 
António Costa ter afastado para já a hipótese de avançar para a requisição civil. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
"Instituições estão preparadas para o que der e vier" 

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que não foi ainda necessário recorrer a nenhum elemento das forças de segurança 
ou Forças Armadas para conduzir viaturas, destacando a "normalidade" do primeiro dia de greve dos motoristas. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS 

Em Portugal há cerca de 50 mil motoristas de veículos pesados de mercadorias, 900 dos quais a transportar mercadorias 
perigosas. 
In Farol da Nossa Terra Online| 12/08/2019  

 
Antram nega subornos a motoristas e exige que Pardal Henriques... 

Antram nega subornos a motoristas e exige que Pardal Henriques. 
In Global News Online| 12/08/2019  

 
"Vão ter que aguentar com o Pedro Pardal Henriques até ao fim" assegurou o porta-voz do SNMMP 

Apesar de, pelas 9h desta segunda-feira, ter anunciado que os serviços mínimos não seriam cumpridos, Pedro Pardal Henriques - 
porta-voz e advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) - adiantou à agência Lusa que a sua 
mensagem não foi compreendida: "O que eu disse há uma hora e meia é que as pessoas que estão escaladas são escoltadas para 
fazer os serviços mínimos", disse, realçando que não pode exigir aos trabalhadores que não os cumpram quando são obrigados a 
trabalhar. 
In i Online| 12/08/2019  

 
Boy do PS, porta-voz da Antram e braço armado do Governo 

Pouco passava das 15 horas e a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) divulgava que 
apenas 58 camionistas estavam em greve. 
In i Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções esta segunda-feira 

A Guarda Nacional Repúblicana (GNR) fez esta segunda-feira de manhã escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas 
que saíram de Aveiras de Cima, local onde está concentrado um piquete de greve. 
In i Online| 12/08/2019  

 
Greve. Motoristas deixam de cumprir serviços mínimos 

Em novas declarações à imprensa, a partir de Aveiras de Cima, na Azambuja, o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, acusou o Governo e as empresas de não respeitarem o direito à greve. 
In i Online| 12/08/2019  

 
Primeiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas em imagens 

O primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada por tempo indeterminado, teve início esta segunda-feira. 
In i Online| 12/08/2019  

 
Greve "sem fim à vista" arranca com serviços mínimos - mas à beira da requisição civil 

Está em marcha a greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada para esta-segunda-feira (12 de agosto de 2019), e que 
deve manter-se por tempo indeterminado até que os patrões apresentem uma "proposta razoável", segundo os sindicatos. 
In Idealista Online| 12/08/2019  
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Motoristas: 30% dos postos da Auchan estão fechados 

Na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas, a Auchan tem 30% dos postos de combustível fechados, mas está 
previsto reabrirem até final do dia. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: 30% dos postos da Auchan estão fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
ANA diz que abastecimento no aeroporto de Lisboa está "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado para serviços mínimos", 
provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Greve de Motoristas: GNR acusa Primeiro-Ministro de desrespeito 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam PM de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta altera horário das carreiras devido à greve dos motoristas de matérias perigosas 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Antram quer Pardal Henriques fora das negociações. Este já mudou de discurso 

Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, diz que os patrões sempre estiveram 
disponíveis para negociações e pede o afastamento do representante do sindicato dos motoristas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM pede requisição civil por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas decorre com normalidade e civismo, diz António Costa 

O primeiro-ministro esteve, na manhã desta segunda-feira, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve dos motoristas e serviços mínimos estão a ser cumpridos - sindicato 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
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In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: 30% dos postos da Auchan estão fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Mais de 430 postos sem combustível 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
ANA diz que abastecimento no aeroporto de Lisboa está "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam PM de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta altera horário das carreiras devido à greve dos motoristas de matérias perigosas 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve dos motoristas e serviços mínimos estão a ser cumpridos 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
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In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores "vão deixar de cumprir serviços mínimos" 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. "Estamos preparados para a requisição civil" 
In JM| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível em Portugal 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
PCTP/MRPP apoia incondicionalmente a greve dos motoristas e denuncia manobras provocatórias do Governo, da ANTRAM e do 
PCP 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: PM diz que não foi necessário recorrer a forças de segurança ou Forças Armadas 

O primeiro-ministro afirmou hoje que não foi ainda necessário recorrer a nenhum elemento das forças de segurança ou Forças 
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Armadas para conduzir viaturas, destacando a "normalidade" do primeiro dia de greve dos motoristas 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Representante dos motoristas tem "agenda pessoal" que impede acordo, acusam patrões 

A associação patronal Antram rejeita ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-voz da 
associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Jornal de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato faz balanço "extremamente negativo" da greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, fez um balanço "extremamente 
negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Jornal de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques recua e afirma que "país está serviço a 100%" 

Pardal Henriques sublinha que "o país está servido a 100%", mas que a ANTRAM "está a fazer uma série de trabalhadas e o 
Governo está a ser conivente porque ainda patrulha com as forças policiais estas trabalhadas", sendo que "ninguém fala 
connosco". 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
ANTRAM conta 23 motoristas a fazer greve 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias diz que adesão à greve é de apenas 0,4% mas 
sindicato contra-argumenta com 80%. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Mais de 460 postos estão sem combustível 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou esta segunda-feira a associação de transportadores 
de mercadorias Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no 
primeiro dia de greve. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Profissionais da GNR acusam António Costa de contrariar "princípios da democracia" 

"Considera-se lamentável que o senhor primeiro-ministro tenha demonstrado que claramente desrespeita a dignidade profissional 
daqueles que servem a Guarda", indicou a Associação em comunicado, voltando a manifestar-se contra a ideia de recorrer a 
profissionais da GNR para conduzir veículo pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Requisição civil é "socialmente responsável" disse o advogado da ANTRAM 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), André Matias de 
Almeida, disse que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores 
tenham extremado posições. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
"Felizmente não foi necessário decretar requisição civil", afirma António Costa 

O primeiro-ministro mostra-se satisfeito com o facto de os serviços mínimos estarem a ser cumpridos. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "é com alguma tristeza que vemos o Governo a decretar a requisição civil" 

"É com alguma tristeza que vemos o Governo a decretar a requisição civil, quando os serviços mínimos que foram decretados 
estavam a ser assegurados por estes trabalhadores", afirmou Pedro Pardal Henriques. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: ANTRAM quer Pardal Henriques fora das negociações 

André Matias de Almeida deixou claro que a ANTRAM mantém-se disponível para negociar mas pede que o representante dos 
motoristas de matérias perigosas seja afastado do processo. 
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In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse esta segunda-feira o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
"Greve é legítima mas é necessário assegurar serviços mínimos", refere António Costa 

Primeiro-ministro deseja que o direito à greve aconteça de uma forma "calma e serena, respeitando os direitos de quem a faz, 
mas também os direitos de quem a podendo fazer, quer trabalhar". 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
António Costa: "Tem havido incumprimento de serviços mínimos" 

Primeiro-ministro realçou que, ao contrário do que tinha acontecido de manhã, o período da tarde registou um maior 
incumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Empresas pedem ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis Antram considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve início esta segunda-feira e pediu ao Governo para tomar 
medidas. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
"Requisição civil é um ataque à greve. Cumprimos os serviços mínimos", sublinha Pardal Henriques 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Um em cada três postos da Auchan estão fechados 

O grupo Auchan conta com 29 postos de abastecimento de combustível em Portugal. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros de Lisboa passa a fazer horários de sábado devido à greve 

Num comunicado no sítio oficial da Internet, a Scotturb refere que ativou um "plano de contingência", de modo a garantir 
reservas de combustível durante o maior período possível, até que a situação se normalize. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
"Poderemos ter danos irreversíveis". Governo deve avançar para a requisição civil? 

O Jornal Económico ouviu dois especialistas em legislação laboral que defendem que o Governo já tinha "bons argumentos 
jurídicos para sustentar a requisição civil" mesmo antes da greve ter início. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu esta segunda-feira, às 20h00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, 
conduzido por um militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Requisição civil: o que é e quantas vezes o Governo recorreu a essa medida? 

Primeiro-ministro já 'abriu a porta' à implementação da requisição civil tendo em conta o incumprimento de serviços mínimos. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
"Não cumprimento dos serviços mínimos deve conduzir à imediata requisição civil", diz Santana Lopes 

O Aliança, partido liderado por Pedro Santana Lopes, reconhece o direito legítimo à greve, mas sublinha que o não cumprimento 
dos serviços mínimos deve conduzir à imediata requisição civil. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
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In Lusa Online| 12/08/2019  

 
Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa ANTRAM de subornos para furar greve 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Aumento de uso de transportes públicos e turismo prejudicado em Braga 

A greve dos motoristas de pesados está a aumentar o número de utentes dos Transportes Públicos de Braga (TUB) mas a 
"prejudicar o negócio" nos pontos turísticos fora da cidade e a "condicionar" o abastecimento de veículos da PSP. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores da Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Festival Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

O festival Paredes de Coura está "devidamente salvaguardado" da greve dos motoristas, mesmo em caso de "rutura de 'stock'", 
sendo a única preocupação com os festivaleiros que queiram chegar ao local e não o consigam fazer, disse a organização. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Quase 500 postos sem combustíveis mas sem grande confusão em dia marcado por acusações entre a ANTRAM e o sindicato 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
António Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas à beira de requisição civil 
In Negócios| 12/08/2019  

 
Posto de abastecimento de emergência em Lisboa estão desertos 
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A afluência às bombas de gasolina na grande Lisboa decorre com normalidade quando se cumpre o primeiro dia de greve dos 
motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, constatou a agência Lusa. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Incumprimento de requisição civil pode dar pena de multa ou prisão 

Os motoristas que incumprirem a requisição civil incorrem em crime de desobediência, punido com pena de prisão até dois anos 
ou multa até 240 dias, além de despedimento com justa causa, segundo advogados consultados pela Lusa. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Costa: Temos de estar sempre preparados para o pior, desejando o melhor 

O primeiro-ministro insiste que "a greve é legítima, mas são necessários os serviços mínimos" e apela a patrões e sindicatos para 
"terminarem com este conflito", que "não deixará de produzir efeitos" negativos sobre a economia portuguesa. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou esta segunda-feira de manhã em 
Aveiras de Cima, o vice-presidente do Sindicato. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Matosinhos. "Quais serviços mínimos? Aqui está tudo a 100%" 

No primeiro dia de greve de motoristas de mercadorias, está "um dia normal" à porta da refinaria de Leça da Palmeira, 
Matosinhos, com camiões a abastecer combustível "a 100%", disse à Lusa um dos coordenadores sindicais. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
"Situação desde as 14h30 é de incumprimento". Requisição civil à vista 

Os serviços mínimos da greve dos motoristas, desde o início da tarde desta segunda-feira, "não estão a ser cumpridos". 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Auchan com 30% dos postos fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM rejeita acusações. "É postura de conflito que não acompanhamos" 

A ANTRAM rejeitou, esta segunda-feira, as acusações do sindicato de matérias perigosas relativamente ao pagamento de 
subornos aos trabalhadores, apelando que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas sustente as alegações com 
documentos. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Greve: Profissionais da GNR acusam António Costa de desrespeito 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Altice pede a chefias adoção de medidas de contingência 

O presidente da Altice Portugal escreveu hoje a mais de duas centenas de chefias sobre as medidas preventivas relativamente à 
greve dos motoristas, nas quais está incluída a redução de deslocações e o transporte diário do portátil para casa. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Jovens agricultores pedem ao Governo que dê prioridade ao setor 

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) apelou para que o Governo dê prioridade ao setor agrícola e pecuário, 
alertando para o risco de falência de pequenos e médios produtores, anunciou hoje em comunicado. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Lisboa. Empresa de autocarros altera horário das carreiras devido à greve 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM pede ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
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In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM pede requisição civil por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Camiões já saem da refinaria de Sines com militares da GNR ao volante 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20h00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Greve leva utentes aos transportes públicos e prejudica turismo em Braga 

A greve dos motoristas de pesados está a aumentar o número de utentes dos Transportes Públicos de Braga (TUB) mas a 
"prejudicar o negócio" nos pontos turísticos fora da cidade e a "condicionar" o abastecimento de veículos da PSP. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Empresas turísticas do Douro apreensivas com greve 

Empresas do Douro que realizam passeios turísticos disseram não ter sentido impacto neste primeiro dia de greve dos motoristas 
e garantiram estar preparados para os próximos dias, mas mostraram-se apreensivos pelo protesto de "tempo indeterminado". 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Sindicato assegura serviços mínimos, mas pediu reunião urgente à DGERT 

O vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse ter pedido uma reunião urgente à DGERT, com o 
objetivo de apresentar as "provas que estiveram a recolher" sobre o facto de haver trabalhadores a serem ameaçados e 
subornados para trabalharem. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil "é ataque à greve". Mínimos estão a ser cumpridos 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Trabalhadores Petrogal: Serviços mínimos põem em causa direito à greve 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Incumprimento de requisição civil pode dar pena de multa ou prisão 

Os motoristas que incumprirem a requisição civil incorrem em crime de desobediência, punido com pena de prisão até dois anos 
ou multa até 240 dias, além de despedimento com justa causa, segundo advogados consultados pela Lusa. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo, contesta SNMMP 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Festival Paredes de Coura "salvaguardado" dos efeitos da greve 

O festival Paredes de Coura está "devidamente salvaguardado" da greve dos motoristas, mesmo em caso de "rutura de 'stock'", 
sendo a única preocupação com os festivaleiros que queiram chegar ao local e não o consigam fazer, disse a organização. 
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In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
O primeiro dia da greve dos motoristas em imagens 

Os motoristas cumprem, esta segunda-feira, o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de 
reivindicar junto da associação patronal ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Setor da distribuição "sem perturbações relevantes" 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) "não tem indicação, até ao momento, de perturbações relevantes" 
no funcionamento do setor, na sequência da greve dos motoristas, disse hoje à Lusa o diretor-geral da entidade. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
30% dos postos Jumbo e Pão de Açucar estão fechados. Devem reabrir até final do dia 

30% dos postos Jumbo e Pão de Açucar estão fechados. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Patronato quer requisição civil "urgente" por alegado incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
António Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas faz balanço "extremamente negativo" 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Coimbra "a bombar" em quase todos os postos de combustível 

Pode dizer-se que a propalada crise energética está "a passar ao lado" de Coimbra. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Dia normal na Figueira da Foz em postos de combustível e supermercados 

Postos de combustível e supermercados a funcionar normalmente e veraneantes precavidos perante a greve dos motoristas é o 
retrato do primeiro dia de paralisação na Figueira da Foz. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Patrões rejeitam ter subornado motoristas 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Da "tranquilidade" à requisição civil: o dia 1 da greve e a guerra de palavras (em 3 rounds) entre Almeida e Pardal 

Às 10h30 estava tudo bem, constatava Costa. 
In Observador Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil em 6 respostas: o que é, para que serve, quem abrange, quando pode ser decretada e o que acontece a quem não 
cumprir 

Só pode ser aplicada quando está em causa "funcionamento de certas atividades fundamentais" e quando há "perturbações 
graves da vida social, económica e até política". 
In Observador Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas acusa Antram de subornos e ameaça deixar de cumprir serviços mínimos 

O representante dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de 
mercadorias Antram de suborno. 
In Oeiras Digital Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas já afeta transportes. Scotturb altera horário das carreiras em Sintra, Cascais e Oeiras 

A Scotturb, empresa de transportes coletivos a operar em Sintra, Cascais e Oeiras vai, a partir de hoje, realizar em todas as suas 
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carreiras os horários de sábado. 
In Oeiras Digital Online| 12/08/2019  

 
Costa descarta requisição civil e garante que serviços mínimos estão a decorrer com normalidade 

O primeiro-ministro, António Costa, descartou, para já, a necessidade de decretar a requisição civil. 
In Oeiras Digital Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08h30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
"Dia normal" de abastecimento "a 100%" na refinaria de Matosinhos 

No primeiro dia de greve de motoristas de mercadorias, está "um dia normal" à porta da refinaria de Leça da Palmeira, 
Matosinhos, com camiões a abastecer combustível "a 100%", disse esta segunda-feira à Lusa um dos coordenadores sindicais. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: 30% dos postos da Auchan estão fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 

Quase 500 postos estão, esta segunda-feira, sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, 
mas a situação está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e 
sindicato. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" - ANA 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Afluência às bombas de gasolina na grande Lisboa decorre com normalidade 

A afluência às bombas de gasolina na grande Lisboa decorre com normalidade quando se cumpre o primeiro dia de greve dos 
motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, constatou a agência Lusa. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Associação de jovens agricultores pede ao Governo que dê prioridade ao setor 

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) apelou para que o Governo dê prioridade ao setor agrícola e pecuário, 
alertando para o risco de falência de pequenos e médios produtores, anunciou hoje em comunicado. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta altera horário das carreiras devido à greve dos motoristas 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  
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António Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta segunda-feira que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade 
estando a ser cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Empresas pedem ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: PM diz que não foi necessário recorrer a forças de segurança ou Forças Armadas 

O primeiro-ministro afirmou hoje que não foi ainda necessário recorrer a nenhum elemento das forças de segurança ou Forças 
Armadas para conduzir viaturas, destacando a "normalidade" do primeiro dia de greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos - sindicato 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve - comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Porto Canal Online| 12/08/2019  

 
GNR accompany first fuel trucks 

GNR police escorted the first fuel trucks out of Aveiras de Cima this morning past the picket lines with police reporting that 
"everything ran smoothly". 
In Portugal News Online (The)| 12/08/2019  

 
Cabinet to assess if striking truckers meeting legal minimums 

Portugal's government is to assess early on Monday morning whether legally mandated minimum services are being fulfilled by 
striking drivers of dangerous goods, or a civil requisition of manpower and resources is needed, the prime minister, António Costa, 
has announced. 
In Portugal News Online (The)| 12/08/2019  

 
PM says minimum services are underway, rules out civil requisition 

Portugal's prime minister, António Costa, on Monday said that the strike of truck drivers is taking place normally and the minimum 
services are being fulfilled and he has ruled out, for now, the need to decree a civil requisition. 
In Portugal News Online (The)| 12/08/2019  

 
Energetic crisis: Truckers "won´t comply with minimum services" 

Energetic crisis: Truckers "won't comply with minimum services". 
In Portugal Resident Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 8:30 
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Mais de 430 postos de combustível de Portugalestavam, hoje às 8:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do totalde 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dápara abastecer. 
In Postal do Algarve Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa está "em níveis bastante abaixo do estipulado", diz ANA Aeroportos 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Presstur Online| 12/08/2019  

 
Governo decreta requisição civil dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo acaba de anunciar a requisição civil dos motoristasde matérias perigosas, alegando incumprimento de serviços 
mínimos no Sul doPaís e nos aeroportos. 
In Presstur Online| 12/08/2019  

 
Governo decreta requisição civil dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo acaba de anunciar a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas, alegando incumprimento de serviços 
mínimos no Sul do País e nos aeroportos. 
In Presstur Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve considera comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe em causa o direito constitucional à greve. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 12/08/2019  

 
Greve de motoristas: Governo descarta Requisição Civil 

Num dia planeado com semanas de antecedência, tanto pelo governo como pelos sindicatos, chegam agora os primeiros dados 
sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas agendada para esta segunda-feira. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08h30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15 por cento 
do total de postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
ANA diz que abastecimento no aeroporto de Lisboa está "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Profissionais da GNR acusam Costa de desrespeito na greve dos motoristas 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta altera horário das carreiras devido à greve dos motoristas de matérias perigosas 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
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extremado posições. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Requisição civil é ataque à greve dos motoristas e serviços mínimos estão a ser cumpridos - sindicato 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Primeiro dia de greve com pouca adesão de motoristas termina com requisição civil cirúrgica 

Fosse por causa de "serviços máximos" ou de "adesões mínimas" a greve dos motoristas demorou a ter impacto, com sindicatos a 
falarem com vozes desencontradas durante o dia. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Recuo e divisão: serviços mínimos agitaram primeira manhã de greve 

"Vamos deixar de cumprir os serviços mínimos", disse Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Associação patronal está no Ministério das Infraestruturas para tentar resolver a crise 

Dirigentes da União de Transportadores Portugueses dizem que querem ser ouvidos sobre a solução que, defendem, vai resolver a 
crise de combustíveis e parar a greve de motoristas. 
In Público Online| 12/08/2019  
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O primeiro dia de uma greve que não chegou a parar o país 

As imagens do primeiro dia de uma greve que que se irá prolongar por tempo indeterminado. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
"Ninguém quer uma requisição civil. Nem nós, nem o senhor primeiro-ministro" 

Em Aveiras, os motoristas em greve garantem querer cumprir os serviços mínimos decretados e responsabilizam a Antram pelos 
problemas na disponibilização das escalas de trabalho. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Crise nos combustíveis: Festival Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

Festival que começa na quarta-feira e se prolonga até sábado garante condições para receber visitantes e músicos. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Desolados à porta da greve 

Parda Henriques reconhece que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas nunca teve o controlo das escalas para os 
serviços mínimos. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Motoristas esperam pela faísca que desperte a greve 

Apesar de não conseguirem esconder alguma desilusão, trabalhadores esperam que braço-de-ferro dos próximos dias leve a 
Antram à mesa das negociações. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Combustível já esgotou em alguns postos de Bragança e Espanha está a tornar-se a solução para abastecer 

Começou hoje a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Brigantia Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM, a Associação das Empresas Transportadoras pediu já ao Governo uma requisição civil à greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Um fracasso. 
In Rádio Comercial - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

9 horas depois do início da greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas ameaça deixar de cumprir os serviços 
mínimos. 
In Rádio Comercial - Notícias| 12/08/2019  

 
Abastecimento "insuficiente" leva ANA a reduzir combustível a aviões 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam António Costa de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Requisição civil é "ataque" à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos 

Requisição civil é "ataque" à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos.  
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos - Notícias 
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A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  

 
PM diz que não foi necessário recorrer a forças de segurança ou Forças Armadas - Notícias 

O primeiro-ministro afirmou hoje que não foi ainda necessário recorrer a nenhum elemento das forças de segurança ou Forças 
Armadas para conduzir viaturas, destacando a "normalidade" do primeiro dia de greve dos motoristas. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Requisição civil é ataque à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos - Notícias 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Costa convoca Conselho de Ministros para avaliar requisição civil - Notícias 

O primeiro-ministro afirmou hoje que o cumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas mudou "da manhã para 
tarde" e anunciou a convocação de um Conselho de Ministros eletrónico para avaliar a necessidade da requisição civil. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

No distrito do Porto, mais precisamente, em Leça da Palmeira está a jornalista do Observador que está na refinaria da Petrogal. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Arranque da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Observador - Notícias| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: MAIS DE 430 POSTOS SEM COMBUSTÍVEL ÀS 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: 30% DOS POSTOS AUCHAM ENCERRADOS DURANTE A MANHÃ 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: SINDICATO ACUSA ANTRAM DE SUBORNOS PARA FURAR PARALISAÇÃO 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM ACUSA GREVISTAS DE INCUMPRIMENTO E PEDE ´REQUISIÇÃO CIVIL´ 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS ´AMEAÇAM´ DEIXAR DE CUMPRIR SERVIÇOS MÍNIMOS 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
BRAGA: SOBRECARGA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS PREJUDICA TURISMO 

A greve dos motoristas de pesados está a aumentar o número de utentes dos Transportes Públicos de Braga (TUB) mas a 
"prejudicar o negócio" nos pontos turísticos fora da cidade e a "condicionar" o abastecimento de veículos da PSP. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: ´SERVIÇOS MÍNIMOS PÕEM EM CAUSA DIREITO À GREVE´ 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: COSTA DIZ QUE SERVIÇOS MÍNIMOS ESTÃO A SER CUMPRIDOS E DESCARTA REQUISIÇÃO CIVIL 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  
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MOTORISTAS DE MERCADORIAS GARANTEM QUE VÃO CUMPRIR SERVIÇOS MÍNIMOS 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa em níveis bastante abaixo do estipulado 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse esta segunda-feira à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Record Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil urgente por incumprimento dos serviços mínimos 

Greve dos motoristas começou esta segunda-feiraA ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos 
na greve de motoristas e pede uma requisição civil "urgente", disse esta segunda-feira o advogado André Matias de Almeida à 
Lusa. 
In Record Online| 12/08/2019  

 
Oficial: governo avança com requisição civil dos motoristas 

O Governo decidiu avançar com a requisição civil devido ao não cumprimento dos serviços mínimos decretados por causa da greve 
dos motoristas que começou esta segunda-feira. 
In Record Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo avança com requisição civil 

A decisão do Governo foi socialmente responsável, diz a ANTRAM, numa 1ª reação o porta-voz da Associação das Transportadoras 
de Mercadorias, André Matias de Almeida, lembra que o executivo não apostou na requisição civil preventiva, só o fez ao fim do 
1º dia de greve. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Perante o incumprimento dos serviços mínimos dos motoristas de matérias perigosas, o Governo já está a recorrer a motoristas da 
GNR e da PSP. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Da última hora a indicação de que a ANTRAM está a acusar os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Não há necessidade de avançar com a requisição civil. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

António Costa diz que estão a ser cumpridos os serviços mínimos da greve dos motoristas, e por isso não foi decretada a 
requisição civil. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O primeiro-ministro diz que, por agora, não avança a requisição civil. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas anunciou que vai dar indicações para que deixem de ser cumpridos os 
serviços mínimos. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Sindicatos apelam ao incumprimento dos serviços mínimos. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Primeiras horas da greve dos camionistas com troca de acusações e perante a denúncia de que a ANTRAM estará a pagar a 
motoristas para que furem a greve. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. O que acontece a quem não cumprir a requisição civil? 

Quem não cumprir a requisição civil, decretada esta segunda-feira pelo Governo, está sujeito por lei "a crime de desobediência e a 
despedimento por justa causa". 
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In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Associação da GNR acusa Costa de "desrespeito" 

Associação dos Profissionais da Guarda volta a manifestar-se contra a ideia de profissionais da GNR conduzirem veículos pesados 
de transporte de matérias perigosas. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM exige requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

Há motoristas que "abandonaram as empresas para se juntarem a Pedro Pardal Henriques e há empresas que não têm ninguém 
para fazer os serviços mínimos hoje à tarde". 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" ao decretar requisição civil 

Porta-voz André Matias de Almeida recusa que os transportadores tenham extremado posições. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. CGTP diz que Governo deu novo passo na "escalada contra o direito à greve" 

Central sindical liderada por Arménio Carlos contesta requisição civil decretada pelo executivo. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Sindicato critica requisição civil. Motoristas sentem-se "colocados à margem" pelo Governo 

Pedro Pardal Henriques reiterou que os motoristas cumpriram os serviços mínimos, dentro da "jornada normal" de oito horas 
diárias e acrescentou que pretendem continuar a fazê-lo. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. "Se a requisição civil não for cumprida já não é com o Governo, é com as forças de segurança" 

Ministro Pedro Nuno Santos espera que a greve "seja cancelada o mais depressa possível" e apela aos sindicatos que regressem à 
mesa das negociações. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Costa confirma incumprimento dos serviços mínimos. PSP e GNR já estão a substituir motoristas 

Primeiro-ministro confirma que GNR e PSP já estão a substituir motoristas em greve. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Motoristas "continuam a fazer serviços mínimos". Sindicato diz ter provas de subornos 

Pedro Pardal Henriques, da parte dos motoristas de matérias perigosas, diz ter "gravações e provas físicas" de os trabalhadores 
estarem a ser obrigados a trabalhar e garante que irá manter-se à frente das negociações. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques garante que serviços mínimos têm sido cumpridos na greve dos motoristas 

Vice-presidente do SNMMP diz que motoristas têm cumprido o horário normal de oito horas, apesar de "contrariados", e não 
admite trabalho extraordinário. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Greve a ferro e fogo: Governo acaba de decretar requisição civil dos motoristas 

Pela manhã, o cenário parecia perder força com a estabilidade reinante, mas, tarde adentro, a situação piorou e, ao que tudo 
indicava, os serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos motoristas (afectos ao SNMMP, SIMM e STRUN) 
começavam a ser incumpridos, conforme revelou a ANTRAM. 
In Revista Cargo Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de não cumprirem serviços mínimos e pede requisição civil urgente 

A paralisação dos motoristas afectos aos sindicatos SNMMP, SIMM e STRUN arrancou hoje e a controvérsia já sobe de tom: a 
ANTRAM veio a terreiro acusar os sindicatos de estarem a incumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo na semana 
passada. 
In Revista Cargo Online| 12/08/2019  

 
Greve arrancou esta Segunda e só terminará quando a ANTRAM apresentar proposta razoável 

Arrancou esta Segunda-feira a greve dos motoristas afectos aos sindicatos STRUN, SNMMP e SIMM, greve que, recorde-se, será 
por tempo indeterminado e foi alvo, na passada semana, de uma imposição de serviços mínimos de entre os 50% aos 100%, muito 
contestada pelos sindicatos. 
In Revista Cargo Online| 12/08/2019  

 
SNMMP faz balanço extremamente negativo do arranque da paralisação 

Após as primeiras horas da paralisação nacional dos motoristas de mercadorias (que engloba trabalhadores afectos aos sindicatos 
SNMMP, SIMM e STRUN), uma das figuras mais mediáticas do momento, o advogado Pedro Pardal Henriques, fez, à Lusa, o 
primeiro balanço destas iniciais horas de greve. 
In Revista Cargo Online| 12/08/2019  

https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/greve-dos-motoristas-o-que-acontece-a-quem-nao-cumprir-a-requisicao-civil/noticia/161059/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/pais/greve-dos-motoristas-associacao-da-gnr-acusa-costa-de-desrespeito/noticia/160993/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/pais/antram-exige-requisicao-civil-urgente-por-incumprimento-dos-servicos-minimos/noticia/161005/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/motoristas-antram-considera-comportamento-do-governo-socialmente-responsavel-ao-decretar-requisicao-civil/noticia/161048/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/motoristas-cgtp-diz-que-governo-deu-novo-passo-na-escalada-contra-o-direito-a-greve/noticia/161064/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/sindicato-critica-requisicao-civil-motoristas-sentem-se-colocados-a-margem-pelo-governo/noticia/161050/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/greve-dos-motoristas-se-a-requisicao-civil-nao-for-cumprida-ja-nao-e-com-o-governo-e-com-as-forcas-de-seguranca/noticia/161053/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/politica/ha-incumprimento-dos-servicos-minimos-diz-costa-governo-decide-requisicao-civil-ao-final-da-tarde/noticia/161016/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/economia/motoristas-continuam-a-fazer-servicos-minimos-sindicato-diz-ter-provas-de-subornos/noticia/160986/
https://rr.sapo.pt/2019/08/12/pais/pardal-henriques-garante-que-servicos-minimos-tem-sido-cumpridos-na-greve-dos-motoristas/noticia/161036/
https://revistacargo.pt/greve-a-ferro-e-fogo-governo-acaba-de-decretar-requisicao-civil-dos-motoristas/
https://revistacargo.pt/antram-acusa-sindicatos-de-nao-cumprirem-servicos-minimos-e-pede-requisicao-civil-urgente/
https://revistacargo.pt/greve-arrancou-esta-segunda-e-so-terminara-quando-a-antram-apresentar-proposta-razoavel/
https://revistacargo.pt/snmmp-balanco-negativo-greve/


 
Greve dos motoristas 

Está em marcha a greve de hoje motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas - entrevista a Jorge Cordeiro, presidente do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O primeiro-ministro diz que está preparado para o que der e vier. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas avisa que esta greve pode durar um ou dois dias ou então semanas 
ou até um mês. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo não vê necessidade para avançar com a requisição civil. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Já sabe que a greve dos motoristas é por tempo indeterminado. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já sabe que a greve dos motoristas é por tempo indeterminado. 
In RTP 1 - Portugal em Direto| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os centros de distribuição de combustível são os pontos fulcrais desta greve e são onde se encontram e se concentram os 
piquetes de greve. 
In RTP 1 - Telejornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas acusou os empresários de subornar os trabalhadores para furar em a greve. 
In RTP 1 - Telejornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Como vemos o Algarve é a região do país mais afetada pela greve dos motoristas e onde Governo e ANTRAM afirmam que os 
serviços mínimos não estão a ser cumpridos. 
In RTP 1 - Telejornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo avança com requisição civil 

O Governo decretou a requisição civil. 
In RTP 1 - Telejornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

É importante perceber o que significa esta requisição civil. 
In RTP 2 - Jornal 2| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo decretou a requisição civil de todos os que recusa e os serviços mínimos na greve dos camionistas. 
In RTP 2 - Jornal 2| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo avança com requisição civil 

Estávamos a escutar já em antecipação aquela que veio a confirmar-se como sendo ela decisão do Governo de avançar com a 
requisição civil. 
In RTP 3 - 18/20| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas. 
In RTP 3 - 18/20| 12/08/2019  

 
Reunião de Conselho de Ministros 
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A RTP está a acompanhar este Conselho de Ministros que vai começar ainda neste fim de tarde de segunda-feira. 
In RTP 3 - 18/20| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - PCP 

Em comunicado o PCP lamenta a instrumentalização desta greve dos camionistas, os comunistas lembram que em 2018 a 
FECTRANS e a Antram fizeram uma negociação de um contrato coletivo de trabalho, que deu resposta a algumas das justas 
aspirações dos trabalhadores. 
In RTP 3 - 24 Horas| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - direto 

O Governo decretou a requisição civil, a decisão pretende garantir o cumprimento dos serviços mínimos que não foram 
respeitados. 
In RTP 3 - 24 Horas| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

ANTRAM acusa sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos, nomeadamente em Sines. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Crise energética 

A esta hora em Belém, o primeiro-ministro acabou a reunião com o Presidente da República para avaliarem em conjunto o ponto 
da situação da chamada crise energética. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas - direto junto à entrada do porto de Leixões, onde também há um piquete de greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Há piquetes de greve nos principais locais de recolha de combustível. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Voltamos à greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa ANTRAM de suborno 

Pedro Pardal Henriques garante que tem provas e que vão ser entregues ainda hoje à Direção Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa ANTRAM de suborno 

O ambiente está mesmo muito quente na troca de palavras entre a patrões e sindicatos. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
O que é uma requisição civil? 

Greve dos motoristas - afinal, o que é uma requisição civil?Explicação da jurista Joana Carneiro. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas - direto de Aveiras, Leça da Palmeira, refinaria de Sines e de Faro. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM quer o representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas fora da mesa das negociações. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Esta manhã tinha ficado no ar uma ameaça de não serem cumpridos esses serviços mínimos. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas - direto com declarações de Pedro Pardal Henriques. 
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In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa 

Vamos ouvir declarações do primeiro-ministro que está neste momento a falar aos jornalistas. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas - vamos ouvir o que dizem os transportadores. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Vamos sentir o pulso à greve - direto de Aveiras, Leça da Palmeira e Porto. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Pode estar à vista a requisição civil dos camionistas. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - direto 

O Governo decretou a requisição civil, a decisão pretende garantir o cumprimento dos serviços mínimos que não foram 
respeitados. 
In RTP 3 - 360| 12/08/2019  

 
30% dos postos da Auchan estão fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa patrões de subornarem trabalhadores para furar a greve 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas acusou os empresários de subornarem os trabalhadores para furarem a greve. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Afluência às bombas de gasolina na grande Lisboa decorre com normalidade 

A afluência às bombas de gasolina na grande Lisboa decorre com normalidade quando se cumpre o primeiro dia de greve dos 
motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, constatou a agência Lusa. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Associação de jovens agricultores pede ao Governo que dê prioridade ao setor 

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) apelou para que o Governo dê prioridade ao setor agrícola e pecuário, 
alertando para o risco de falência de pequenos e médios produtores, anunciou hoje em comunicado. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM: "Este sindicato está concentrado em parar o país" 

A ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de cumprir os serviços mínimos determinados para a 
greve. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM exige que governo decrete requisição civil urgente 

A ANTRAM entende que os sindicatos não estão a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM vê Pardal Henriques como obstáculo ao diálogo 

O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, sustenta que os serviços mínimos não têm estado a ser cumpridos e lembra 
que a associação patronal defendeu desde o início a aplicação da requisição civil. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques apela ao PM para por fim às escoltas 

O advogado do sindicato dos motoristas de matérias perigosas apelou ao primeiro-ministro para que faça terminar as escoltas 
policiais "para fazer aqueles que não são os serviços mínimos". 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Governo não avança para já com a requisição civil 

O Governo não vê necessidade para avançar com a requisição civil. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve considera comissão trabalhadores Petrogal 
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A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que serviços mínimos foram cumpridos em Matosinhos 

Em Matosinhos, os motoristas receberam com surpresa a decisão do Governo de decretar a requisição civil. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
No arranque da greve, há dois postos sem combustível em Braga 

De acordo com o site já não dá para abastecer, há dois postos no concelho de Braga sem combustível na manhã desta segunda-
feira. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 12/08/2019  

 
Motoristas em greve por tempo indeterminado 

Começou às 0h00 desta segunda-feira a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas e de mercadorias. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que motoristas estão a trabalhar "oito horas e não as 14 ou 15 horas" habituais 

Pardal Henriques garante que os serviços mínimos estão a ser cumpridos e considera possível requisição civil é "um ataque" à 
greve. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM diz que só 23 motoristas estão em greve, sindicatos contestam 

Associação patronal avançou que apenas 0,4% estão a aderir à greve de motoristas de matérias perigosas. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Motoristas com "25 piquetes de greve em todo o país" 

Sindicato Independente refere que existem 700 participantes da greve de motoristas de matérias perigosas. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
As 32 requisições civis decretadas em 45 anos de democracia em Portugal 

Esta segunda-feira, o Governo avançou com a requisição civil de motoristas. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

ANA assume que problemas provocados pela greve dos motoristas estão a provocar "restrições à operação". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques acusa Governo de estar a "colocar à margem" os motoristas 

Assessor jurídico do SNMMP reiterou que os motoristas cumpriram os serviços mínimos dentro da "jornada normal" de oito horas 
diárias e acrescentou que pretendem continuar a fazê-lo. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam Costa de desrespeito 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Scotturb altera horários das carreiras em Sintra, Cascais e Oeiras 

Empresa de autocarros diz que ativou um "plano de contingência" de modo a garantir reservas de combustível durante o maior 
período possível. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer Pardal Henriques fora da mesa de negociações 

Associação patronal recusa ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve e refere que "não pode ficar 
refém dos sindicatos" depois de "acusações gravíssimas" sem a existência de "uma única prova". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

Ministros diz que "há outras formas menos penosas para a comunidade" para "melhorar as condições de trabalho" dos 
motoristas. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Decisão oficial. Governo avança com requisição civil dos motoristas 

Pardal Henriques garantiu que motoristas estão a trabalhar "oito horas e não as 14 ou 15 horas" habituais e considera requisição 
civil "um ataque" à greve. 
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In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Camiões conduzidos por motoristas já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

Minutos depois de o primeiro camião ter saído da refinaria, outros seguiram em fila, escoltados pelas autoridades. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos de motoristas colocam em causa "direito constitucional à greve" 

Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal diz que Governo atuou como "ponta de lança das entidades patronais", acusando-
o de proteger os "interesses privados dos patrões". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A central sindical liderada por Arménio Carlos considera que a requisição civil dos motoristas "não contribui para resolver o 
problema existente". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Patrões exigem requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

ANTRAM diz que "tudo corria normalmente até às declarações públicas" do representante do Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Patrões consideram comportamento do Governo "socialmente responsável" 

ANTRAM recusa que os transportadores tenham extremado posições no conflito com os motoristas em greve. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Setor da distribuição sem indicação de perturbações relevantes 

Gonçalo Lobo Xavier diz que "o fornecimento de produtos e bens essenciais foi até ao momento assegurado com a colaboração de 
todas as autoridades e entidades envolvidas" no processo.. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
"Dia normal" de abastecimento "a 100%" na refinaria de Matosinhos 

No primeiro dia de greve de motoristas de mercadorias, está "um dia normal" à porta da refinaria de Leça da Palmeira, 
Matosinhos, com camiões a abastecer combustível "a 100%", disse à Lusa um dos coordenadores sindicais. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. 30% dos postos da Auchan estão fechados, mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Profissionais da GNR acusam primeiro-ministro de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Marcelo Rebelo de Sousa alerta para necessidade de salvaguardar normalidade constitucional 

O Presidente da República sublinhou hoje a importância de serem salvaguardados os "direitos fundamentais, a segurança e a 
normalidade constitucional", numa nota publicada no final da reunião com o primeiro-ministro, na qual foi abordada a greve dos 
motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Scotturb altera horário das carreiras em Sintra, Cascais e Oeiras devido à greve 

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta altera horário das carreiras devido à greve dos motoristas de matérias perigosas 
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A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir de hoje, 
todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Em atualização ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
António Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato diz que requisição civil é ataque à greve e garante que serviços mínimos estão a ser cumpridos 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato faz balanço negativo do decurso da greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas Pedro Pardal Henriques fez hoje de manhã um balanço 
"extremamente negativo" do decurso da greve, acusando o Governo de não estar a respeitar a legislação laboral. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve, diz comissão trabalhadores da Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa direito à greve, segundo comissão trabalhadores Petrogal 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos e descartou, para já, haver necessidade de decretar a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Incumprimento de requisição civil pode dar pena de multa ou prisão 

Os motoristas que incumprirem a requisição civil incorrem em crime de desobediência, punido com pena de prisão até dois anos 
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ou multa até 240 dias, além de despedimento com justa causa, segundo advogados consultados pela Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores foram "colocados à margem" pelo Governo 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse hoje que os trabalhadores viram com "tristeza" a 
requisição civil decretada e vincou que o Governo está a "colocar à margem" os motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Vodafone Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

O festival Vodafone Paredes de Coura está "devidamente salvaguardado" da greve dos motoristas, mesmo em caso de "rutura de 
'stock'", sendo a única preocupação com os festivaleiros que queiram chegar ao local e não o consigam fazer, disse a organização. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
30% dos postos da Auchan estão fechados mas devem reabrir até final do dia 

A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte oficial 
da cadeia de retalho à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

O primeiro camião carregado com combustível saiu hoje, às 20:00, da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, conduzido por um 
militar e escoltado por uma viatura da GNR, pouco tempo após ter sido decretada a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que vai cumprir serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de "ainda 
não saberem quais são" porque as empresas não os comunicaram, disse hoje o presidente, Jorge Cordeiro, à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Festival Paredes de Coura "devidamente salvaguardado" dos efeitos da greve 

Em declarações à Lusa, o diretor do evento, João Carvalho, garantiu ter um "plano B e C", caso se "intensifiquem os problemas", 
apesar de a organização se ter precavido porque o festival "depende muito de geradores e veículos", tendo como salvaguarda 
"camiões cisterna com gasolina". 
In Sapo Online - Sapo Mag Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Semanário V Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas prejudica turismo em Braga, mas aumenta uso de transportes públicos 

A greve dos motoristas de pesados está a aumentar o número de utentes dos Transportes Públicos de Braga (TUB) mas a 
"prejudicar o negócio" nos pontos turísticos fora da cidade e a "condicionar" o abastecimento de veículos da PSP. 
In Semanário V Online| 12/08/2019  

 
Primeiro dia da greve dos motoristas decorre com normalidade em Braga e Vila Verde 

Os vários postos de combustíveis em Braga e Vila Verde encontram-se praticamente sem carros neste primeiro dia de greve dos 
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motoristas, que vai decorrer por tempo indeterminado. 
In Semanário V Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

Altura para começarmos uma ronda pelo país a tomar o pulso a este 1º dia de greve, começando pelo parque de Aveiras. 
In SIC - Jornal da Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM diz que serviços mínimos não são cumpridos 

Ainda antes do anúncio feito pelo Governo, a ANTRAM já pedia uma requisição civil urgente, garantindo que os serviços mínimos 
não estavam a ser cumpridos. 
In SIC - Jornal da Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Vilar Formoso 

Em Vilar Formoso, junto à fronteira, vários motoristas em greve estão concentrados no parque de pesados. 
In SIC - Primeiro Jornal| 12/08/2019  

 
O governo decidiu não avançar para a requisição civil 

O governo decidiu não avançar para a requisição civil, pelo menos por enquanto. 
In SIC - Primeiro Jornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Está em curso o primeiro dia de greve dos motoristas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 12/08/2019  

 
A greve dos motoristas arrancou à meia-noite e está a ter um impacto reduzido 

A greve dos motoristas arrancou à meia-noite e está a ter um impacto reduzido. 
In SIC - Primeiro Jornal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Arrancou hoje a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Já arrancou a greve dos motoristas que vai manter-se por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a João Matos Fernandes 

Está decretada a requisição civil para os motoristas em greve. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 12/08/2019  

 
Crise energética - Diretos 

E uma boa parte destes postos de abastecimento que já não têm nem gasóleo e nem gasolina, estão no Algarve, onde de resto, a 
situação tem sido mais problemática. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

A última vez que o Governo tinha utilizado esta figura da requisição civil, foi precisamente em fevereiro durante a greve cirúrgica 
dos enfermeiros. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

Requisição civil decretada não em todo o país pelo menos para já, mas nas zonas e nos casos em que os serviços mínimos não 
foram cumpridos. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

A greve dos motoristas arrancou à meia-noite. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa recebido pelo Presidente da República 

António Costa esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa recebido pelo Presidente da República 

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estão reunidos no Palácio de Belém. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  
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Greve dos motoristas - Análise 

ANTRAM pede requisição civil urgente, por considerar que não estão a ser cumpridos os serviços mínimos. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

A ANTRAM pediu ao Governo,a requisição civil urgente, por considerar que não estão a ser cumpridos os serviços mínimos. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise de Gustavo Sampaio 

Gustavo Sampaio, jornalista do Jornal Económico, faz uma análise da forma como está decorrer a greve do motoristas e o impacto 
que esta greve está a ter no país. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Decorre hoje o primeiro dia de greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 12/08/2019  

 
Requisição Civil não se aplica a Leça da Palmeira 

A requisição civil que se aplica em Aveiras e também em Sines não diz, pelo menos para já, respeito a Leça da Palmeira. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo vai avançar com requisição civil 

O Governo vai avançar com a requisição civil. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

O Governo vai avançar com a requisição civil. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Declarações de Pedro Pardal Henriques 

Direto de Aveiras de Cima, onde Pedro Pardal Henriques, Vice-Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, faz 
uma declaração aos jornalistas. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 12/08/2019  

 
António Costa na sede da Proteção Civil 

O primeiro-ministro está nesta altura na sede da Proteção Civil a falar aos jornalistas. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - declarações de André Matias de Almeida 

A Antram considera que Pardal Henriques não tem condições para continuar a negociar. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Em reação a estas declarações de António Costa, depois de ter ameaçado não cumprir os serviços mínimos. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa 

António Costa foi esta manhã à Proteção Civil para a 1ª reunião operacional por causa desta greve. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

Declarações de Pedro Pardal Henriques, Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, sobre o anúncio da requisição civil pelo 
Governo. 
In SIC Notícias - Mercado Aberto| 12/08/2019  

 
A greve dos motoristas está a ter pouco impacto nos Açores e na Madeira 

A greve dos motoristas tem impacto de Norte a sul do país, mas deixa de fora praticamente as regiões autónomas. 
In SIC Notícias - Notícias| 12/08/2019  

 
Opinião Pública: A greve dos motoristas 

Opinião Pública: A greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa ´´em níveis bastante abaixo do estipulado´´ 

A ANA está a avaliar continuamente o impacto da greve dos motoristas no abastecimento de combustível nos aeroportos. 
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In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Primeiros camiões-cisterna saíram de Aveiras para abastecer o aeroporto 

GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Antram lamenta o que está a acontecer e fala em ´´vergonha nacional´´ 

Porta-voz diz que serviços mínimos da greve dos motoristas não estão a ser cumpridos. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa patrões de subornarem motoristas para furarem a greve 

Sindicato diz que estão a cumprir os serviços mínimos. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Açores e Madeira não vão ser afetados pela greve dos motoristas de matérias perigosas 

Abastecimento dos postos de combustível decorre com normalidade. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Antram pede ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis Antram considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Antram quer requisição civil ´´urgente´´ por incumprimento dos serviços mínimos 

Patrões acusam sindicatos de não cumprirem serviços mínimos. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Antram só negoceia com motoristas quando a greve terminar 

Contudo, a associação garante que aumentos de 100 euros, em 2021 e 2022, estão fora de questão. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Costa convoca Conselho de Ministros para avaliar requisição civil 

Primeiro-ministro fala em "incumprimento dos serviços mínimos" na greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Governo avança com requisição civil 

Executivo diz que não teve alternativa. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Marcelo e Costa reúnem-se hoje em Belém 

Encontro está marcado para as 15h30 no Palácio de Belém. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

Motoristas cumprem o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Costa garante que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

"Está tudo a decorrer com enorme civismo e tranquilidade", garantiu o primeiro-ministro. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Governo vai decretar requisição civil na greve dos motoristas 

Anúncio será feito às 19h00. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Incumprimento de requisição civil pode dar pena de multa ou prisão 

Trabalhadores têm de ser avisados que o incumprimento pode levar a pena criminal, dizem advogados. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
O primeiro dia de greve dos motoristas em fotos 

Os motoristas de matérias perigosas estão em greve mas têm de cumprir serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
´´Instituições estão preparadas para o que der e vier´´ 

O primeiro-ministro participou esta manhã no briefing operacional na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em 
Carnaxide. 
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In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Onde pode abastecer durante a greve 

Nos 320 postos de acesso público o volume máximo de gasolina ou gasóleo é de 15 litros. 
In Sintra Notícias Online| 12/08/2019  

 
Governo vai decretar requisição civil na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro adiantou que já estão a ser realizados transportes conduzidos pela GNR ou pela PSP. 
In Sintra Notícias Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento "insuficiente" leva ANA a reduzir combustível a aviões 

O ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado 
para serviços mínimos", provocando "restrições à operação", disse hoje à Lusa a ANA Aeroportos. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Profissionais da GNR acusam António Costa de desrespeito e recusam ser instrumentalizados 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Requisição civil é "ataque" à greve e serviços mínimos estão a ser cumpridos 

"Vejo isto [requisição civil] como um ataque à greve, até porque estas pessoas cumpriram os serviços mínimos. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje que a greve dos motoristas está a decorrer com normalidade, estando a ser 
cumpridos os serviços mínimos, e descartou haver necessidade, para já, de decretar a requisição civil. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
´Vamos deixar de cumprir os serviços mínimos´ anuncia Pardal Henriques 

Em novas declarações à imprensa, a partir de Aveiras de Cima, na Azambuja, o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, acusou o Governo e as empresas de não respeitarem o direito à greve. 
In Sol Online| 12/08/2019  

 
´Vamos deixar de cumprir os serviços mínimos´ anunciou Pardal Henriques 

Em novas declarações à imprensa, a partir de Aveiras de Cima, na Azambuja, o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, acusou o Governo e as empresas de não respeitarem o direito à greve. 
In Sol Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos serão cumpridos mas sindicato faz balanço ´extremamente negativo´ da greve 

Apesar de, pelas 9h desta segunda-feira, ter anunciado que os serviços mínimos não seriam cumpridos, Pedro Pardal Henriques - 
porta-voz e advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) - adiantou à agência Lusa que a sua 
mensagem não foi compreendida: "O que eu disse há uma hora e meia é que as pessoas que estão escaladas são escoltadas para 
fazer os serviços mínimos", disse, realçando que não pode exigir aos trabalhadores que não os cumpram quando são obrigados a 
trabalhar. 
In Sol Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções esta segunda-feira 

A Guarda Nacional Repúblicana (GNR) fez esta segunda-feira de manhã escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas 
que saíram de Aveiras de Cima, local onde está concentrado um piquete de greve. 
In Sol Online| 12/08/2019  

 
O primeiro dia da greve dos motoristas em imagens 

O primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada por tempo indeterminado, teve início esta segunda-feira. 
In Sol Online| 12/08/2019  

 
Greve dos combustíveis abranda motor da economia 

A greve dos transportadores de matérias perigosas teve início hoje, e várias indústrias já se manifestaram sobre possíveis grandes 
perdas devido a este problema de abastecimento. 
In Supply Chain Magazine Online| 12/08/2019  

 
SÍNTESE: Motoristas: Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 
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Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia degreve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está adecorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre aassociação de empresas e sindicato. 
In Surfar a Tendência Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Tâmegasousa.pt Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In Tâmegasousa.pt Online| 12/08/2019  

 
SNMMP: motoristas não cumprirão serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou esta manhã, em Aveiras de Cima, o vice-
presidente do SNMMP. 
In Transportes & Negócios Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O ministro do Trabalho avisa que a requisição civil decretada pelo Governo é mesmo para cumprir, ou então haverá 
consequências. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta requisição civil 

O Governo decretou a requisição civil dos motoristas em situação de greve, para garantir o cumprimento dos serviços mínimos em 
locais onde estes serviços não foram cumpridos. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa fala em incumprimento dos serviços mínimos 

O Aeroporto de Lisboa começou a fazer restrições. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - António Costa fala em incumprimento dos serviços mínimos 

O Aeroporto de Lisboa começou a fazer restrições. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Perante o incumprimento dos serviços mínimos dos motoristas de matérias perigosas, o Governo já está a recorrer a motoristas da 
GNR e da PSP. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM acusa os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve dos motoristas e, por isso, pede ao 
Governo uma requisição civil urgente. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias garante que vai cumprir os serviços mínimos e diz que até são razoáveis. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias garantiu que vai cumprir os serviços mínimos, apesar de ainda não 
saberem quais são porque os patrões não os comunicaram. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas anuncia que pediu uma reunião à Direção Geral de Emprego e Relações 
de Trabalho para denunciar aquilo que considera serem violações gritantes à lei da greve e aos serviços mínimos decretados pelo 
Governo. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Civismo e tranquilidade. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
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O porta-voz da ANTRAM, da associação patronal dos transportadores rodoviários pede o afastamento do advogado Pardal 
Henriques da mesa de negociações entre os sindicatos e os patrões. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Assunto central nesta manhã TSF de segunda-feira, a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - declarações de André Matias de Almeida 

O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida Pereira responde a acusações do Sindicato dos Motoristas de Matérias 
Perigosas. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pardal Henriques em Aveiras 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Auchan com 30% dos postos fechados, mas devem reabrir até final do dia 

Grupo tem 29 postos de abastecimento de combustível em Portugal. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Restrições no aeroporto de Lisboa. Ritmo de abastecimento "insuficiente" 

O ritmo de abastecimento "insuficiente", avança a ANA - Aeroportos de Portugal. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Multa ou prisão. O que pode acontecer em caso de incumprimento de requisição civil 

Quem não cumprir a requisição civil, decretada pelo Governo, está sujeito por lei a crime de desobediência e a despedimento por 
justa causa. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Empresa de autocarros lisboeta Scotturb altera horário das carreiras devido à greve 

A empresa de transportes rodoviários adianta que não tem o abastecimento de gasóleo garantido. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer Pardal Henriques fora da mesa de negociações 

Os patrões acreditam que o assessor jurídico do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) está a 
prejudicar as negociações. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

André Matias de Almeida garante que "tudo corria normalmente até às declarações públicas" de Pardal Henriques. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Motoristas foram colocados à margem pelo Governo" 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas acusa o executivo de querer dificultar a reivindicação dos 
direitos. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques diz que motoristas sempre cumpriram serviços mínimos 

Pedro Pardal Henriques refere ainda que está em vigor uma "requisição civil informal", já que as forças de segurança têm 
escoltado os motoristas que não estão nas listas dos serviços mínimos a entrar ao trabalho. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos? Governo está a ser o "ponto de lança dos patrões" 

A Comissão de Trabalhadores da Petrogal considera que o Governo atuou como "ponta de lança das entidades patronais" e 
protegeu os "interesses privados dos patrões". 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Porta-voz da ANTRAM é militante do PS e foi nomeado para dois cargos pelo atual Governo 

Ele é advogado e porta-voz da ANTRAM e esta é a história que poucos conhecem sobre André Matias de Almeida. 
In Tuga.Press Online| 12/08/2019  

 
Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação 
está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  
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Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
GREVE DOS MOTORISTAS: Governo decreta requisição civil 

Foi no final da reunião extraordinária desta tarde com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, que António 
Costa revelou que o Governo vai avançar com a requisição civil na greve dos motoristas. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos estão a ser cumpridos 

"Os serviços mínimos estão a ser assegurados, está tudo dentro da normalidade", afirmou António Costa à saída de um 'briefing' 
com a Proteção Civil. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
Primeiras imagens da greve dos motoristas 

Primeiras imagens da greve dos motoristas - Veja a galeria de fotos. 
In TV Record Europa Online| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - diretos 

Sindicato diz que serviços mínimos vão acabar por causa de subornos. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - diretos 

Sindicato diz que serviços mínimos vão acabar por causa de subornos. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas já começou 

A greve dos motoristas matérias perigosas já começou. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas: diretos 

Conferimos a situação a nível nacional com esta greve dos motoristas matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Esta greve não vai afetar a Madeira nem os Açores 

Esta greve não vai afetar a Madeira nem os Açores. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Portugal está em situação de crise energética 

Desde a meia-noite que os motoristas de matérias perigosas estão em greve. 
In TVI - Diário da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve começou à meia-noite - diretos 

Há piquetes de greve em Aveiras, Sines, Barreiro e Matosinhos. 
In TVI - Jornal da Uma| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A greve começou às zero horas desta segunda-feira, foi nessa altura que Pedro Pardal Henriques, o representante dos motoristas 
de matérias perigosas, chegou de trotineta elétrica ao piquete de greve em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa. 
In TVI - Jornal da Uma| 12/08/2019  
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Greve dos motoristas 

Estamos no dia 1 da greve dos motoristas. 
In TVI - Jornal da Uma| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a Pedro Nuno Santos 

O Governo decretou a requisição civil para exigir o cumprimento dos serviços mínimos durante a greve dos motoristas. 
In TVI - Jornal das 8| 12/08/2019  

 
Crise energética 

Declarações de António Costa em Belém. 
In TVI - Jornal das 8| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Declarações de Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, que reage a uma 
possível requisição civil por parte do Governo. 
In TVI 24 - Mais Transferências| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM fala em incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM está de acordo com o Governo sobre o incumprimento dos serviços mínimos, mas aponta o dedo às declarações do 
porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e admite não ter qualquer certeza se os serviços mínimos serão 
respeitados esta terça-feira. 
In TVI 24 - Notícias| 12/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - diretos 

O principal ponto de concentração dos motoristas em greve acontece em Aveiras. 
In TVI 24 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Desde a meia-noite que os motoristas de matérias perigosas estão em greve. 
In TVI 24 - Notícias| 12/08/2019  

 
Portugal está em crise energéticas - diretos 

António Costa diz que os serviços mínimos estão a ser cumpridos e que por isso, a requisição civil não avançou, nem foram 
empenhadas as Forças Armadas e de segurança mobilizadas pelo Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - diretos 

A greve dos motoristas de matérias perigosas já começou e será por tempo indeterminado. 
In TVI 24 - Notícias| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "O país está servido a 100%" 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas acusou o governo de ser conivente com as "trapalhadas da ANTRAM". 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Auchan tem 30% dos postos de abastecimento fechados 

dia A Auchan tem 30% dos postos de combustível "fechados", mas está previsto que reabram "até final do dia", disse hoje fonte 
oficial da cadeia de retalho à Lusa. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Abastecimento no aeroporto de Lisboa "em níveis bastante abaixo do estipulado" 

Comunicado foi feito pela ANA Aeroportos. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Associação dos Profissionais da Guarda acusa primeiro-ministro de desrespeito e instrumentalizar militares 

A Associação dos Profissionais da Guarda acusa o primeiro-ministro de desrespeitar a dignidade dos profissionais que servem a 
GNR e rejeita que se instrumentalizem estes trabalhadores para reduzir o impacto da greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Primeiro-ministro diz que "serviços mínimos estão a ser assegurados" e afasta requisição civil 

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira, primeiro dia da greve dos motoristas, que os serviços mínimos estão a ser 
assegurados, depois de o representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas ter ameaçado com o incumprimento. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
"Agora é que me lixei. É a quarta bomba a que vou e não há do barato" 

Em Braga, há menos turistas no Bom Jesus e os transportes públicos andam cheios. 
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In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
"Pessoas em greve estão a ser ameaçadas, pressionadas e subornadas" 

Pedro Pardal Henriques acusou o presidente da ANTRAM, Gustavo Paulo Duarte, de obrigar os motoristas em greve a trabalhar. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM pede ação ao Governo se motoristas não cumprirem serviços mínimos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Antram rejeita subornos e diz que Pardal Henriques "tem de sair imediatamente" das negociações 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
ANTRAM: "A única exigência que temos é não negociar com uma espada na cabeça" 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, afirmou: "Não sei o que pode ser mais exigido à ANTRAM quando a única 
exigência que temos é não negociar com uma espada na cabeça". 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, afirmou: "Não sei o que pode ser mais exigido à ANTRAM quando a única 
exigência que temos é não negociar com uma espada na cabeça". 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
"Cheguei aqui e pensei que vinha para a guerra", diz motorista à porta da refinaria de Leça da Palmeira 

No primeiro dia de greve de motoristas de mercadorias, está "um dia normal" à porta da refinaria de Leça da Palmeira, 
Matosinhos, com camiões a abastecer combustível "a 100%", disse à Lusa um dos coordenadores sindicais. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Requisição civil é ataque à greve" 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Requisição civil é ataque à greve" 

O assessor jurídico do sindicato dos motoristas de matérias perigosas afirmou que, se o Governo avançar com uma requisição civil, 
está a cometer um ataque à greve e garantiu que os serviços mínimos têm sido cumpridos. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: camiões já saem da refinaria de Sines da Petrogal 

Por dia, da refinaria de Sines da Petrogal "saem entre 60 a 70 camiões". 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Comissão de trabalhadores da Petrogal diz que serviços mínimos põem em causa direito à greve 

A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considera que o despacho do Governo que define os serviços mínimos 
para a greve de motoristas põe "em causa o direito constitucional à greve". 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
CGTP diz que Governo deu novo passo na escalada contra o direito à greve 

A CGTP considerou hoje que o Governo "deu um novo passo na escalada contra o direito à greve" ao decretar a requisição civil 
para a paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas que começou hoje por tempo indeterminado. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Sempre estivemos a cumprir serviços mínimos" 

O advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas disse ao final da manhã de segunda-feira que os motoristas estão a 
cumprir serviços mínimos desde o início da greve, apesar de já ter ameaçado com incumprimento por dizer que há funcionários 
das empresas de transportes que estão a ser ameaçados e subornados para entrar nas escalas de trabalho. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques rejeita eventual saída do sindicato 
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Sobre uma eventual saída do sindicato dos motoristas, depois da ANTRAM ter dito que podem ser retomadas negociações se 
Pedro Pardal Henriques não estiver a liderar o processo, o porta-voz do sindicato garante que só deixa o sindicato se os 
trabalhadores assim quiserem. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Greve dos camionistas em Aveiras de Cima prossegue sem fim à vista 

Sindicato acusa patrões de subornos aos trabalhadores. 
In Valor Local Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM quer requisição civil "urgente" por incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM acusou os sindicatos de não estarem a cumprir os serviços mínimos na greve de motoristas e pede uma requisição civil 
"urgente", disse hoje o advogado André Matias de Almeida à Lusa. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Antram considera comportamento do Governo "socialmente responsável" 

O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, 
disse hoje que a requisição civil decretada pelo Governo é "socialmente responsável" e recusou que os transportadores tenham 
extremado posições. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Pedro Nuno Santos contrapõe greve às negociações ANTRAM/Fectrans 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, contrapôs hoje as negociações em curso entre a ANTRAM e a 
Fectrans com a greve no setor do transporte de matérias perigosas, durante declarações à TVI. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Empresas pedem ao Governo que atue se serviços mínimos não forem cumpridos 

A associação patronal das empresas de combustíveis ANTRAM considera inaceitável a ameaça dos motoristas de deixarem de 
cumprir os serviços mínimos determinados para a greve que teve hoje início e pediu ao Governo para tomar medidas. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Costa diz que serviços mínimos estão a ser cumpridos e descarta requisição civil 

"Os serviços mínimos estão a ser assegurados, está tudo dentro da normalidade", afirmou o primeiro-ministro à saída de um 
'briefing' com a Proteção Civil. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas começou esta segunda-feira 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou à meia-noite desta segunda-feira, 12 de agosto, e 
decorrerá por tempo indeterminado, estando o Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços 
mínimos decretados. 
In Viva!Porto Online| 12/08/2019  

 

Motoristas: ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Açores 9 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A primeira manhã de greve dos motoristas começou com uma acusação do Sindicato de Matérias Perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
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Muitos motoristas dizem que continuam à espera de receber instruções das empresas para cumprirem os serviços mínimos. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A esta hora já estão cumpridas as primeiras 7 horas da greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 12/08/2019  

 
A greve começou e acusações sobem de tom 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou a Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem 
funções no primeiro dia de greve. 
In Auto Foco Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Já está em marcha a greve dos camionistas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Cidade FM Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: Vim de trotinete para poupar combustível 

Representante do SNMMP falou aos jornalistas em Aveiras de Cima. 
In CM TV Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar proposta razoável 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques sobre greve dos motoristas: Vim de trotinete para poupar combustível 

Representante do SNMMP falou aos jornalistas em Aveiras de Cima, no protesto que se iniciou esta segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Há motoristas a ser subornados para trabalhar, revela Pardal Henriques sobre patrões 

Um camião foi barrado, por manifestantes, durante a manhã desta segunda-feira em Matosinhos. 
In Correio da Manhã Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 
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A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Destak Online| 12/08/2019  

 
Sindicato anuncia que motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas acaba de anunciar que os motoristas escalados vão recusar fazer serviços 
mínimos. 
In Diário As Beiras Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Diário As Beiras Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Associação de polícias acusa Costa de "postura de arrogância política" 

Primeiro-ministro minimizou as queixas de associações de profissionais da polícia e da GNR quanto à chamada destes profissionais 
para conduzir camiões de matérias perigosas, dizendo que "quem fala em nome das forças de segurança são os seus comandos". 
In Diário de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Diário do Distrito Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços mínimos deverão sair às 08:00 de Aveiras 

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciaram às 00:00 de hoje uma greve por tempo indeterminado. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Pardal Henriques acusou o Governo e as empresas de não estarem a respeitar o direito à greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/08/2019  

 
País enfrenta greve. Protesto pode ser só o início 

Como termina uma greve em que todas as partes foram até ao ponto de não retorno? Governo pode apostar em esvaziar greve 
com requisição civil. 
In ECO - Economia Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas começa esta segunda-feira por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou esta segunda-feira e decorrerá por tempo indeterminado 
e só acabará quando a Antram apresentar uma "proposta razoável", de acordo com Pedro Pardal Henriques, porta-voz do 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In e-Global - Notícias em Português Online| 12/08/2019  

 
Crónica da Pardalolândia, com a greve que marca as nossas vidas 

À hora em que este Expresso Curto de 12 de Agosto lhe chega à caixa de correio electrónico, a greve dos motoristas de materiais 
perigosos começou há cerca de oito horas. 
In Expresso Online| 12/08/2019  

 
A semana de negociações que não impediu a greve dos motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas arrancou na madrugada desta segunda-feira. 
In Expresso Online| 12/08/2019  
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Greve dos motoristas já começou e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Geice FM Online| 12/08/2019  

 
Crise energética. Um cada quatro postos já não tem combustível 
In i| 12/08/2019  

 
Semáforo 
In i| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques acusa Antram de subornar motoristas no primeiro dia da greve 

Na noite de domingo, Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
chegou a Aveiras de Cima, freguesia da Azambuja onde está concentrado um dos piquetes de greve, de trotinete e adiantou que a 
greve se vai prolongar até que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) apresente 
uma "proposta razoável" sendo que os trabalhadores cumprirão oito horas de trabalho diário. 
In i Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras - Sindicato 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve deverão sair de Aveiras de Cima a 
partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, tendo 
conseguido que "tudo funcionasse normalmente". 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje, estando o Governo pronto para aprovar a 
requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Impala Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que hoje começou deverão sair de 
Aveiras de Cima a partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Informa+ Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In JM Online| 12/08/2019  

 
Polícia aperta vigilância aos piquetes de greve dos motoristas 
In Jornal de Notícias| 12/08/2019  

 
Sindicatos acusam empresas de subornar motoristas para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou a associação de transportadores de mercadorias, 
Antram, de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Jornal de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Piquetes de greve sob forte vigilância 

PSP e GNR com três níveis de dispositivo no terreno para controlar protesto dos camionistas que teve início à meia-noite desta 
segunda-feira. 
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In Jornal de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques de trotineta: "Não sabemos quanto tempo vai durar a greve" 

A greve dos motoristas começou à meia-noite. 
In Jornal de Notícias Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Mais de 430 postos sem combustível 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 8h30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que motoristas não estão a conseguir cumprir serviços mínimos 

O vice-presidente e porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, afirma que é preciso que a Antram apresente uma nova proposta 
para que a greve termine. 
In Jornal Económico Online (O)| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Lusa Online| 12/08/2019  

 
ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou este domingo o primeiro-ministro de manter "postura de 
arrogância política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias 
perigosas. 
In Minho Online (O)| 12/08/2019  

 
Sindicatos decidem em plenários manter greve com início nesta segunda-feira dia 12 de Agosto 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve decidiram manter a paralisação, com início na segunda-feira, 
num dia que ficou também marcado por uma reunião de emergência convocada pelo primeiro-ministro. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Mundo Português Online| 12/08/2019  

 
Editorial - Motoristas num beco sem saída 
In Negócios| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas arranca. Sindicato acusa ANTRAM de suborno 

Já arrancou a greve dos motoristas, que decorrerá por tempo indeterminado, estando o Governo pronto para aprovar a requisição 
civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: Vim de trotinete para poupar combustível 

Representante do SNMMP falou aos jornalistas em Aveiras de Cima, no protesto que se iniciou esta segunda-feira. 
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In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: Vim de trotinete para poupar combustível 

Representante do SNMMP falou aos jornalistas em Aveiras de Cima, no protesto que se iniciou esta segunda-feira. 
In Negócios Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que hoje começou deverão sair de 
Aveiras de Cima a partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
"André Almeida é um incendiário que vomita ódio aos trabalhadores" 

A socialista Ana Gomes não poupou nas críticas aos dois maiores intervenientes no conflito entre motoristas e patrões. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Greve só termina quando a ANTRAM apresentar uma "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
AO MINUTO: O arranque de uma greve que está perto da requisição civil 

Acompanhe, ao minuto, os desenvolvimentos do primeiro dia da greve dos motoristas que começa esta segunda-feira e decorrerá 
por tempo indeterminado. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Notícias ao Minuto Online| 12/08/2019  

 
Polícias acusam primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
GNR fez escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Coimbra está a conviver bem com a "Crise Energética" (com vídeos) 

A denominada crise energética quase não se nota nos postos de abastecimento de combustíveis existentes no município de 
Coimbra! 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
Subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Notícias de Coimbra Online| 12/08/2019  

 
As greves antes e depois dos motoristas 

As greves podem nunca mais voltar a ser as mesmas depois do que está a acontecer com os motoristas. 
In Observador Online| 12/08/2019  

 
Da trotinete elétrica ao camião barrado. As primeiras horas da greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques, o rosto da greve, chegou de trotinete para poupar combustível. 
In Observador Online| 12/08/2019  
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Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Paivense Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras - Sindicato 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que hoje começou deverão sair de 
Aveiras de Cima a partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In PT Jornal Online| 12/08/2019  

 
Cartas - Trabalham muito e ganham pouco 

A greve dos motoristas, por um contrato colectivo de trabalho, pelo pagamento das horas extras e por melhor salário, é justa. 
In Público| 12/08/2019  

 
Crise energética Um país de tanques cheios à espera do “pior cenário” 

Carros atestados, postos reabastecidos e empresas reforçadas. 
In Público| 12/08/2019  

 
Cartas ao director 

A Corrida Mais Louca do Mundo aos Combustíveis, numa bomba de gasolina perto de si. 
In Público Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Começou à meia-noite a greve do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Já está em marcha a greve dos camionistas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Rádio Comercial Online| 12/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos - Notícias 

O primeiro-ministro, António Costa, disse que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira 
sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  
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Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado - Notícias 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Rádio Nova Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: SINDICATO DIZ QUE GREVE SÓ TERMINA QUANDO ANTRAM APRESENTAR ´PROPOSTA RAZOÁVEL´ 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
MOTORISTAS: GREVE COMEÇOU HOJE E DECORRE POR TEMPO INDETERMINADO 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Rádio Regional Online| 12/08/2019  

 
Motoristas em greve por tempo indeterminado 

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciaram nesta 2ª feirauma greve por tempo indeterminado. 
In Rádio Voz da Planície Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques sobre greve dos motoristas: Vim de trotinete para poupar combustível 

A greve dos motoristas de matérias perigosas iniciou-se esta segunda-feira. 
In Record Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Começaram esta manhã a sair os primeiros camiões da central de distribuição de combustíveis em Aveiras. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Cumprem-se as primeiras horas da greve dos motoristas. 
In Renascença - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Primeiros camiões arrancaram às 8h00, cumprindo os serviços mínimos 

Cumprem-se as primeiras hora da greve dos motoristas. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar greve dos motoristas 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou, esta segunda-feira, a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras 
de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Sindicato admite possível incumprimento de "parte dos serviços mínimos" 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100%, racionou os abastecimentos de combustíveis e declarou crise energética 
até às 23h59 de 21 de agosto. 
In Renascença Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Transporte de Mercadorias juntou-se a esta greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já está em marcha a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já está em marcha a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já está em marcha a greve dos motoristas . 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já está em marcha a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  
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Greve dos motoristas 

A ANTRAM acusa os sindicatos de se estarem a preparar para não cumprir os serviços mínimos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O representante dos motoristas de matérias perigosas diz que a greve só termina quando a ANTRAM vier a público dizer o que 
está disposta a fazer pelos motoristas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O porta-voz da ANTRAM acusou os sindicatos de não enviarem as listas dos camiões para as escalas dos serviços mínimos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Pardal Henriques acusa a ANTRAM de má fé e de estar a marcar escalas como se não houvesse greve. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas em marcha e serviços mínimos arrancam às 8h00 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou às 00h00 por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Direto Greve de motoristas. A situação ao minuto 

Começou às 0h00 desta segunda-feira a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas e de mercadorias. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Greve de motoristas. "A vergonha a que o país está a assistir" 

Ouvido pela reportagem da RTP em Aveiras de Cima, no piquete da greve, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, fez um primeiro balanço do protesto. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Greve de motoristas de matérias perigosas e mercadorias em marcha 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou às 00h00 por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

Porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, garante que greve que se iniciou esta segunda-feira levará "o 
tempo que for necessário". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Greve de motoristas: GNR já começou escolta aos primeiros camiões 

Em Matosinhos, um camião sem dístico de serviços mínimos foi barrado por manifestantes. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Guia para sobreviver à greve dos motoristas de combustíveis 

O País encontra-se em situação de crise energética e a greve não tem fim à vista. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques sobre greve dos motoristas: "Vim de trotinete para poupar combustível" 

Representante do SNMMP falou aos jornalistas em Aveiras de Cima. 
In Sábado Online| 12/08/2019  
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"Vamos deixar de cumprir os serviços mínimos", diz sindicato dos motoristas 

Porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, acusa o Governo e a ANTRAM de desrespeitarem o direito à greve e diz que 
trabalhadores "estão a ser subornados". 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Há motoristas a ser subornados para trabalhar" 

Porta-voz do sindicato de motoristas acusa a ANTRAM de subornar camionistas a realizar trabalho fora dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo. 
In Sábado Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que hoje começou deverão sair de 
Aveiras de Cima a partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Greve dos Motoristas. Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve dos motoristas só termina quando patrões apresentarem "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 12/08/2019  

 
Camiões para cumprir serviços minímos deverão sair às 08:00 de Aveiras - Sindicato 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que hoje começou deverão sair de 
Aveiras de Cima a partir das 08:00, adiantou à Lusa o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto da refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira 

Já arrancou a greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Já arrancou a greve dos motoristas que vai manter-se por tempo indeterminado. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Arrancou a greve dos motoristas. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto de Aveiras 

Já arrancou a greve dos motoristas que vai manter-se por tempo indeterminado. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  
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Ana Gomes critica a Antram e o Sindicato dos motoristas matérias perigosas 

Ana Gomes deixa fortes críticas à André Matias de Almeida da Antram e a Pedro Pardal Henriques do Sindicato dos motoristas 
matérias perigosas. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pardal Henriques em Aveiras 

Em Aveiras, na 1ª noite de greve dos motoristas, o vice-presidente do Sindicato de motoristas de matérias perigosas explicou o 
que é preciso fazer para acabar com a paralisação. 
In SIC - Edição da Manhã| 12/08/2019  

 
´´25 piquetes de greve em todo o país, com cerca de 700 participantes´´ 

O balanço da adesão à paralisação dos motoristas feito esta manhã pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 8h30 

A greve dos motoristas, por tempo indeterminado, começou à meia-noite. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Primeiros cinco camiões-cisterna saíram de Aveiras para abastecer o aeroporto 

GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar a greve 

Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

"Motoristas ameaçados para irem trabalhar, outros estão a ser subornados", afirmou Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Greve vai durar ´´o tempo que for necessário´´ até que a Antram ´´apresente uma proposta razoável´´ 

Motoristas estão em greve por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que trabalhadores vão deixar de cumprir serviços mínimos 

A greve dos motoristas por tempo indeterminado começou hoje à meia-noite. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Motoristas em greve por tempo indeterminado 

Portugal está, desde sábado e até às 23:59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido a 
esta paralisação. 
In SIC Notícias Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
Já está em marcha a greve dos camionistas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

Os motoristas de matérias perigosas vão deixar de cumprir os serviços mínimos, anunciou hoje de manhã em Aveiras de Cima, o 
vice-presidente do Sindicato. 
In Smooth FM Online| 12/08/2019  

 
´Os primeiros que saíram foram pessoas subornadas´ afirma Pardal Henriques sobre motoristas 

Na noite de domingo, Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
chegou a Aveiras de Cima, freguesia da Azambuja onde está concentrado um dos piquetes de greve, de trotinete e adiantou que a 
greve se vai prolongar até que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) apresente 
uma "proposta razoável" sendo que os trabalhadores cumprirão oito horas de trabalho diário. 
In Sol Online| 12/08/2019  
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Greve dos motoristas 

Estão a ser cumpridos os serviços mínimos da greve dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

É a primeira denúncia do dia. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM fala em incumprimento dos serviços mínimos 

O porta voz da ANTRAM André Matias de Almeida garante que do lado dos patrões, as necessidades foram identificadas, mas 
desconfia que os serviços mínimos não serão respeitados. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Pardal Henriques em Aveiras 

Em Aveiras de Cima onde está a companhia de logística de combustíveis já saíram os serviços mínimos, os primeiros camiões 
cisterna saíram por volta das 7 da manhã e não às 8, como tinha sido anunciado pelo sindicato, declarações de Pedro Pardal 
Henriques, vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 12/08/2019  

 
Serviços mínimos? Camiões com combustível só entram ao trabalho a partir das 8h 

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que começou esta segunda-feira 
deverão sair de Aveiras de Cima a partir das 8h00, adiantou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
"Deem-nos 900 euros e as horas extra e nós paramos a greve agora" 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas diz que os motoristas só vão cumprir oito horas de trabalho durante os 
serviços mínimos. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Camiões com combustível saíram antes da hora prevista. Sindicato fala em ameaças e subornos 

Motoristas estão em greve desde as 0h00 desta segunda-feira, mas só deveriam começar a cumprir os serviços mínimos a partir 
das 8h00. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
"Estamos revoltados." Motoristas vão deixar de cumprir serviços mínimos 

O sindicato que convocou a greve anunciou que os motoristas não vão mais cumprir os mínimos decretados pelo Governo, depois 
de vários camiões com combustível não previstos terem entrado ao serviço esta manhã. 
In TSF Online| 12/08/2019  

 
Mais de 430 postos sem combustível às 08:30 no primeiro dia de greve 

Mais de 430 postos de combustível de Portugal estavam, hoje às 08:30, sem gasolina ou gasóleo, o que representa 15% do total de 
postos do país, de acordo com informação divulgada pelo 'site' já não dá para abastecer. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato acusa Antram de subornar motoristas para trabalharem em dia de greve 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
"Os motoristas estão fartos de ser escravizados e de receber através de uma fraude fiscal qualificada" 

A greve dos motoristas já começou. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: GNR escoltou primeiros camiões a iniciarem funções 

A GNR fez, hoje de manhã, escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está 
concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição. 
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In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In TVI 24 Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato acusa Antram de subornos para furar paralisação 

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, acusou hoje associação de transportadores de mercadorias 
Antram de ter subornado os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima para iniciarem funções no primeiro dia de greve. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Associação patronal Antram rejeita ter subornado alguém para furar greve 

A associação patronal Antram rejeitou hoje ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve, tendo o porta-
voz da associação acusado o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que greve só termina quando Antram apresentar "proposta razoável" 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas assegurou que a greve que arrancou hoje se vai prolongar até que a Antram 
apresente uma "proposta razoável" e reiterou que só serão cumpridas oito horas de trabalho diário. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 
Motoristas: Greve começou hoje e decorre por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começou hoje e decorrerá por tempo indeterminado, estando o 
Governo pronto para aprovar a requisição civil se não forem cumpridos os serviços mínimos decretados. 
In Visão Online| 12/08/2019  

 

Greve dos motoristas 

André Almeida da ANTRAM apela aos sindicatos dos motoristas para desconvocarem a greve, e regressarem à mesa das 
conversações. 
In Renascença - Notícias| 11/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - comentário de Miguel Almeida Costa 

Comentário de Miguel Almeida Costa, advogado em Direito do Trabalho, à greve dos motoristas. 
In RTP 2 - Jornal 2| 11/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - diretos 

Começou a greve dos motoristas, a partir deste momento há limites ao abastecimento de combustível. 
In RTP 3 - 24 Horas| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

É convidado deste jornal da meia noite Pedro Sousa Carvalho, jornalista do Eco, para falar sobre a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 11/08/2019  

 
Arrancou a greve dos motoristas - direto 

começou a greve dos motoristas de matérias perigosas e entrou em vigor os limites ao abastecimento de combustível, o 
reabastecimento dos postos depende agora do cumprimento dos serviços mínimos, os primeiros camiões devem começar a sair 
dos centros de abastecimento a partir das 3 da manhã é o caso do parque de combustíveis de Aveiras que por exemplo abastece a 
o aeroporto de Lisboa e é para lá que seguimos agora em direto ao encontro da repórter Cátia Esteves, declarações de Pardal 
Henriques. 
In TVI 24 - Notícias| 11/08/2019  

 
 

Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Açores 9 Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
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mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Açores 9 Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas de mercadorias aprova manutenção da greve 
In Açoriano Oriental| 11/08/2019  

 
ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou este domingo o primeiro-ministro de manter "postura de 
arrogância política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias 
perigosas. 
In Açoriano Oriental Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Açoriano Oriental Online| 11/08/2019  

 
Greve é "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados, diz Antram 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu este sábado que a greve dos 
motoristas é uma "vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores 
sindicalizados. 
In Açoriano Oriental Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos, diz António Costa 

O primeiro-ministro, António Costa, disse este domingo que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de 
segunda-feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição 
civil. 
In Açoriano Oriental Online| 11/08/2019  

 
Final de tarde calmo e sem filas nas bombas de gasolina de Coimbra 

As bombas de gasolina da cidade de Coimbra não tinham qualquer fila e muitas encontravam-se praticamente sem carros ao final 
do dia de sábado, após ter sido decidido pelos sindicatos dos motoristas manter a greve com início na segunda-feira. 
In Açoriano Oriental Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai mesmo avançar por tempo indeterminado 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve decidiram este sábado manter a paralisação, com início na 
segunda-feira e por tempo indeterminado, num dia que ficou também marcado por uma reunião de emergência convocada pelo 
primeiro-ministro. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Que ninguém tenha dúvidas, a greve de amanhã vai ter pesadas consequências para os portugueses. 
In Antena 1 - Notícias| 11/08/2019  

 
Contagem decrescente para a greve 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de motoristas de não cumprirem o prazo de envio dos 
trabalhadores para as escalas de serviços mínimos. 
In Antena 1 - Notícias| 11/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Antena Minho Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai mesmo manter-se 
In Bola (A)| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai manter-se 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou, este sábado, que a greve de 
marcada para ter início na segunda-feira se mantém. 
In Bola Online (A)| 11/08/2019  

 
Motoristas: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Cidade FM Online| 11/08/2019  

 

https://jornalacores9.pt/sindicato-dos-motoristas-de-materias-perigosas-diz-que-antram-enviou-escalas-diretamente-aos-trabalhadores/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e011c90-436c-4571-a8ca-28b0d9d8b3b6&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.acorianooriental.pt/noticia/aspp-psp-acusa-primeiro-ministro-de-postura-de-arrogancia-politica-301900
https://www.acorianooriental.pt/noticia/sindicato-diz-que-antram-enviou-escalas-diretamente-aos-trabalhadores-301891
https://www.acorianooriental.pt/noticia/greve-e-derrota-brutal-para-todos-os-trabalhadores-sindicalizados-diz-antram-301887
https://www.acorianooriental.pt/noticia/governo-preparado-para-requisicao-civil-em-caso-de-incumprimento-dos-servicos-minimos-diz-antonio-costa-301896
https://www.acorianooriental.pt/noticia/final-de-tarde-calmo-e-sem-filas-nas-bombas-de-gasolina-de-coimbra-301888
https://zap.aeiou.pt/greve-vai-mesmo-avancar-tempo-indeterminado-273244
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55efc5d8-4a7f-423d-997a-fb43f636a636&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7a6f78f-1e24-4147-9121-30099a3d5762&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.antenaminho.pt/noticias/motoristas-antram-acusa-sindicatos-de-falhar-prazo-para-designar-trabalhadores-para-minimos/921
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf034a0c-af88-4677-92e0-0dd8ffaa16f4&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.abola.pt/Mundos/Noticias/Ver/800988
https://cidade.iol.pt/noticias/92284/motoristas-situacao-nos-postos-nao-e-dramatica-e-muito-menos-de-alarme


Governo preparado para requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Cidade FM Online| 11/08/2019  

 
Greve: Transporte rodoviário assegurado com cumprimento dos serviços mínimos, diz associação 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Passageiros (ANTROP) assegurou hoje à Lusa que, se os 
motoristas cumprirem os serviços mínimos durante a greve, o transporte público "essencial" será garantido. 
In Cidade Hoje Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Patrões e sindicatos em debate 

Estamos a poucas horas da greve dos motoristas, que foi convocada por tempo indeterminado. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

Estamos a poucas horas da greve dos motoristas que está marcada por tempo indeterminado e cujos efeitos já se fazem sentir um 
pouco por todo o país. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas - diretos 

É já amanhã que começa a greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 11/08/2019  

 
Motoristas vão avançar com greve 

Os sindicatos decidiram ontem não arredar pé e manter esta greve já para amanhã e garantiram que os serviços mínimos vão ser 
cumpridos e a ANTRAM diz que se isso não acontecer, vai haver processos disciplinares. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 11/08/2019  

 
Patrões tentam ´fintar´ greve 
In Correio da Manhã| 11/08/2019  

 
Panóptico 
In Correio da Manhã| 11/08/2019  

 
ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de postura de arrogância política 

Sindicato contra a utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para serviços mínimos 

Para a associação, os sindicalistas estão a "fazer tudo" para que os serviços mínimos não sejam cumpridos. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
António Costa admite conselho de ministros eletrónico para ser decretada a requisição civil" 

Primeiro-ministro referiu que Portugal tem reservas de combustível para três meses. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
Patrões antecipam cargas para ´fintar´ greve dos motoristas 

Motoristas queixam-se de que transportadoras estão a organizar entregas que só estavam escaladas para segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que ANTRAM enviou escalas de serviço diretamente aos trabalhadores 

Pardal Henriques diz que a ANTRAM devia ter enviado a identificação dos serviços normais antecipadamente. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM fala em incumprimento anunciado de serviços mínimos 

Greve dos motoristas inicia-se às 00h00 desta segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  

 
Presidente do SNMMP: De estranhar é já ter havido postos de combustíveis a secar 

Greve começa à meia-noite desta segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 11/08/2019  
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António Costa não vai admitir que greve dos motoristas tenha “consequências inaceitáveis” para o país 
In Correio dos Açores| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Destak Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Destak Online| 11/08/2019  

 
Confirmada greve por tempo indeterminado 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) decidiram ontem manter a greve com início amanhã, por tempo indeterminado, após a realização de um plenário 
conjunto. 
In Diário de Aveiro| 11/08/2019  

 
Motoristas confirmam greve a partir de amanhã 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) decidiram ontem manter a greve com início amanhã, por tempo indeterminado, após a realização de um plenário 
conjunto. 
In Diário de Coimbra| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 11/08/2019  

 
Associação da PSP acusa primeiro-ministro de "arrogância" na greve dos motoristas 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 11/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa Sindicatos de falhar prazo para indicar trabalhadores 

Plenários dos motoristas decidiram sábado manter a greve por tempo indeterminado que começa às zero horas de segunda-feira. 
In Diário de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas avança e governo admite tomar mais medidas 

Vai mesmo avançar a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Diário de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. Governo preparado para dramatizar ainda mais 

Plenários de motoristas decidem hoje se greve é para manter ou não. 
In Diário de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Governo admite mais medidas caso seja necessário 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados como prioritários no abastecimento de combustível durante a greve, revelou a 
Associação Nacional do Ramo Automóvel. 
In Diário do Minho| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos 

Crise energética. 
In Diário do Minho Online| 11/08/2019  
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Governo preparado para acioniar requisição civil 

Está agendado um conselho de ministros para a próxima madrugada. 
In Dinheiro Vivo Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de falhar prazo nos serviços mínimos 

Os sindicatos acusaram ontem a associação patronal de tentar impedir o cumprimento dos serviços mínimos na greve que começa 
amanhã. 
In Dinheiro Vivo Online| 11/08/2019  

 
Costa. "No limite, pode não haver distinção entre serviços mínimos e normais" 

Primeiro-ministro diz que parecer da Procuradoria sustenta a possibilidade de elevar serviços exigidos caso a greve se prolongue. 
In Dinheiro Vivo Online| 11/08/2019  

 
Serviços mínimos: "Há uma estratégia montada" para culpar sindicatos 

A greve dos motoristas de matérias perigosas começa amanhã e vai decorrer por tempo indeterminado. 
In Dinheiro Vivo Online| 11/08/2019  

 
Serviços mínimos: Sindicatos e patrões não se entendem 

A greve dos motoristas de matérias perigosas começa amanhã e vai decorrer por tempo indeterminado. 
In Dinheiro Vivo Online| 11/08/2019  

 
Governo a postos para decretar requisição civil 

A requisição civil só será acionada "depois do início da greve e quando as entidades patronais [avaliarem] se estão ou não em 
condições de desempenhar os serviços mínimos", disse António Costa. 
In ECO - Economia Online| 11/08/2019  

 
Portugal on the edge of an energetic crisis 

In Portugal, the fresh memories of the last hazmat drivers' strike on the 15th of April still haunt the Portuguese hearts and minds. 
In ECO News Online| 11/08/2019  

 
A greve dos motoristas arranca inutilmente amanhã - com ou sem ANTRAM venha a Arbitragem! 

Ato de teimosia dos motoristas, esta greve? Não, ato de teimosia da ANTRAM ( mais uma associação das direitas a fazer-se das 
Esquerdas. 
In Estrategizando Online| 11/08/2019  

 
Portugal entra na greve do "estado de crise energética" 

A greve dos motoristas de substâncias perigosas começa esta segunda-feira e com cidadãos, empresas e serviços abastecidos ao 
máximo com combustível. 
In Euronews Online| 11/08/2019  

 
Governo apela aos portugueses que façam apenas deslocações "absolutamente indispensáveis" 

Eduardo Cabrita falava no final de uma reunião de emergência de cerca de duas horas com o presidente da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), representantes dos ministérios e das forças de segurança "para acertar pormenores" 
operacionais durante a greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, que começa na 
segunda-feira e foi hoje confirmada em plenário de sindicatos. 
In Executive Digest Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas: "Isto não é a Pardalolândia", adverte ANTRAM 

Patrões e motoristas não se entendem sobre serviços mínimos. 
In Expresso Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM considera proposta dos sindicatos inaceitável 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) garante que a proposta 
enviada pelos sindicatos para tentar evitar que a paralisação dos motoristas avance é inaceitável. 
In Expresso Online| 11/08/2019  

 
Governo decide requisição civil na manhã de segunda-feira 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Expresso Online| 11/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Sem escala normal, sindicato não tem condições de enviar lista de serviços mínimos" 

Pedro Pardal Henriques avisa que o SNMMP não tem condições de enviar a lista de motoristas que cumprirão os de serviços 
mínimos legais de transporte de combustível porque a ANTRAM recusa-se a remeter a escala de normais. 
In Expresso Online| 11/08/2019  
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Antram acusa sindicatos de não cumprirem designação de trabalhadores para serviços mínimos 

"Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos, mais uma vez, ao contrário do que disseram que iriam fazer em toda a 
comunicação social durante o dia de ontem [sábado]" começou por escrever a Associação de Transportadores de Mercadorias 
(Antram) num comunicado enviado esta manhã às redações, redigido por André Matias de Almeida, porta-voz e advogado da 
associação. 
In i Online| 11/08/2019  

 
Pardal Henriques afirma que Antram enviou escalas de trabalho normais aos motoristas 

Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, explicou que a 
Associação de Transportes de Mercadorias (Antram) devia ter enviado aos sindicatos a identificação dos serviços normais para que 
fossem fornecidos aos trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos decretados. 
In i Online| 11/08/2019  

 
Os motoristas querem mostrar que "ninguém os cala", mas greve poderá ter fim próximo 

A greve dos motoristas tem início marcado para esta segunda-feira e não deverá durar mais do que três ou quatro dias. 
In i Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Impala Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Impala Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O SMMP justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços mínimos com o facto de a Antram estar a 
enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Impala Online| 11/08/2019  

 
Governo avança com requisição civil se motoristas não honrarem a sua palavra 

No final de uma deslocação à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), António Costa disse esperar que os motoristas 
"honrem a sua palavra" e "tudo corra pelo melhor", mas frisa que o Governo "tem de estar preparados para o pior", garantindo 
que estão definidos planos de acção para as forças de segurança e militares". 
In Impala Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos na greve dos motoristas 

Caso se verifique o incumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo reunir-se-á através de Conselho de Ministros 
eletrónico para aprovar a requisição civil, disse António Costa. 
In Impala Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Informa+ Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Informa+ Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", segundo a Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Informa+ Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Informa+ Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Informa+ Online| 11/08/2019  
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Unanimidade ratifica a greve 
In JM| 11/08/2019  

 
Guerra salarial entrou num beco sem saída 
In Jornal de Notícias| 11/08/2019  

 
A rede de emergência, os dísticos para acesso prioritário e o apelo do Governo 

O ministro da Administração Interna garantiu, no âmbito da greve dos motoristas, que a rede de emergência "permitirá responder 
às funções prioritárias do Estado". 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garante que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme". 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram enviou escalas aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para os serviços mínimos 
porque a Antram enviou as escalas diretamente aos profissionais. 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Sindicato Independente aprova por unanimidade manutenção da greve 

A manutenção da greve por tempo indeterminado foi aprovada, este sábado, por unanimidade. 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
"Levantem o pré-aviso de greve e vamos para a mesa de negociação" 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu que a greve dos motoristas é 
uma "vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados. 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil se falharem serviços mínimos 

António Costa disse que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira sobre o cumprimento 
dos serviços mínimos, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Jornal de Notícias Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Jornal Económico Online (O)| 11/08/2019  

 
António Costa: "A violação de uma eventual requisição civil não pode passar incólume" 

O primeiro-ministro confirmou ainda que as empresas estão a comunicar aos trabalhadores que estão designados para as escalas. 
In Jornal Económico Online (O)| 11/08/2019  

 
Governo avança para a requisição civil se houver incumprimento de serviços mínimos, avisa Costa 

Caso se verifique o incumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo reunir-se-á através de Conselho de Ministros 
eletrónico para aprovar a requisição civil, disse António Costa, em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Entidade 
Nacional para o Setor Energético, em Lisboa. 
In Jornal Económico Online (O)| 11/08/2019  

 
"Filas impressionantes". Ayamonte já beneficia com a greve dos motoristas em Portugal 

A paralisação, que tem início esta segunda-feira, deve levar um grande número de clientes portugueses aos postos de 
abastecimento espanhóis. 
In Jornal Económico Online (O)| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Lusa Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 
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A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Lusa Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Lusa Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Lusa Online| 11/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Minho Online (O)| 11/08/2019  

 
Governo alerta perante eventuais falhas no cumprimento dos serviços mínimos 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Minho Online (O)| 11/08/2019  

 
Crise dos combustíveis: 13 perguntas com resposta 

Começa esta segunda-feira a greve que ameça parar o país em pleno agosto. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas: sindicatos e patrões trocam acusações sobre serviços mínimos 

Os serviços mínimos estão afixados pelo Governo e os sindicatos prometeram desde sempre cumpri-los. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM fala em incumprimento anunciado de serviços mínimos 

A ANTRAM acusou este domingo o vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) de ter 
"anunciado, na prática" um "incumprimento dos serviços mínimos" fixados pelo Governo para a greve que se inicia às 00:00 desta 
segunda-feira. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Governo avança com requisição civil se serviços mínimos não forem cumpridos 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Governo avança com requisição civil se serviços mínimos não forem cumpridos 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Greve é para avançar 

Os trabalhadores aprovaram a manutenção da greve. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Motoristas num beco sem saída 

A requisição civil parece ser, neste momento, a única escapatória para os sindicatos. 
In Negócios Online| 11/08/2019  

 
Sindicato da PSP acusa Costa de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
Situação normalizada no Algarve, sem filas ou falta de combustível 

A menos de 24 horas do início da greve dos motoristas a situação no Algarve está normalizada, com a maioria dos postos de 
abastecimento sem rutura de combustível ou filas de automobilistas. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que ANTRAM enviou escalas diretamente aos trabalhadores 
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O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
António Costa avalia hoje resposta à greve. ANTRAM quer requisição civil 

Primeiro-ministro reúne este domingo na Entidade Nacional para o Setor Energético, com reação à greve na agenda. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
No Porto não há corrida aos supermercados, fazem-se "comprinhas do dia" 

A greve anunciada dos motoristas não abalou este domingo as rotinas diárias nos supermercados do Porto, onde a maioria dos 
clientes deambulava tranquila nos corredores das grandes superfícies a fazer as "comprinhas do dia". 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
"Assim que for constatado incumprimento, será decretada requisição civil" 

Primeiro-ministro defende direito à greve mas apela ao cumprimento dos serviços mínimos, garantindo que Governo está 
preparado para agir a qualquer momento. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
Sindicatos falharam prazo para nomear trabalhadores para serviços mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Notícias ao Minuto Online| 11/08/2019  

 
Governo diz que está preparado para requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Notícias de Coimbra Online| 11/08/2019  

 
Patrões dizem que sindicatos de motoristas falharam prazo para designar trabalhadores para serviços mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Notícias de Coimbra Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In PT Jornal Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In PT Jornal Online| 11/08/2019  

 
Greve avança - Governo fez esforço final para desmobilizar motoristas. Medidas de excepção já esta noite 

Plenário conjunto de sindicatos de motoristas de mercadorias e de matérias perigosas foi concorrido contando com 300 
camionistas e terminou de forma unânime e ruidosa. 
In Público| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falharem prazo para designar trabalhadores para serviços mínimos 

Organizações sindicais deveriam ter designado trabalhadores até 24 horas antes do início da greve. 
In Público Online| 11/08/2019  

 
Agricultura, lixo e distribuição preparados para arranque da greve 

Greve começa com sectores preparados. 
In Público Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

"Queremos cumprir os serviços mínimos determinados, que são afinal serviços máximos. 
In Público Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Rádio Comercial Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil 
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O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Rádio Comercial Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Primeiro Ministro e o ministro do Ambiente vão visitar a autoridade que regula as reservas energéticas do estado. 
In Rádio Observador - Notícias| 11/08/2019  

 
Na contagem decrescente para a greve, esmagadora maioria dos postos da região tem combustível 

Seis postos de abastecimento sem disponibilidade de combustível. 
In Região de Leiria Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

António Costa diz que a violação da requisição civil é um crime, e vai ter consequências para quem desobedecer. 
In Renascença - Notícias| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O primeiro-ministro entrou na guerra de palavras entre os sindicatos dos motoristas e a ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Situação resolvida no Algarve. 
In Renascença - Notícias| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os sindicatos dos motoristas avançam mesmo para a greve. 
In Renascença - Notícias| 11/08/2019  

 
Motoristas. Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

Associação que representa as empresas consideram que os sindicalistas estão a "fazer tudo" para que os serviços mínimos não 
sejam cumpridos. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Sindicato da PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A associação sindical sublinha que "esta falta de condições de trabalho e de constante sobrecarga horária, tem sido uma prática 
constante". 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os 
serviços mínimos. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Antram lança último apelo. "Desconvoquem a greve e regressem à mesa das negociações" 

O porta-voz da associação que representa as empresas considera que os sindicalistas estão a "fazer tudo" para que os serviços 
mínimos não sejam cumpridos. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
António Costa. Se sindicatos dos motoristas não "honrarem palavra", Governo avança para requisição civil 

Primeiro-ministro entra na guerra de palavras entre a Antram e os sindicatos de motoristas, que trocaram acusações sobre a lista 
de trabalhadores para serviços mínimos. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
António Costa. "Violação de uma eventual requisição civil durante a greve dos motoristas é crime" 

O primeiro-ministro apela a um entendimento entre Antram e sindicatos dos motoristas. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
António Costa diz a patrões e motoristas: "tenham noção do prejuízo brutal que estão a criar" 

Primeiro-ministro avisa que a violação de uma eventual requisição civil durante a greve é um crime de desobediência. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Açores e Madeiram escapam à greve dos motoristas 

O arquipélago dos Açores junta-se à Madeira e deverá escapar à greve dos motoristas que se inicia esta segunda-feira, dia 12. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Açores e Madeira escapam à greve dos motoristas 
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A informação foi avançada pelo porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, uma hora antes do início da paralisação. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Minuto a minuto. Tudo sobre a greve dos motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começa esta segunda-feira, por termpo indeterminado. 
In Renascença Online| 11/08/2019  

 
Rede de emergência de abastecimento 

Mais logo a partir das 23 horas e 59 minutos entram em funcionamento os 374 postos da rede de emergência, os chamados 
postos REPA. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já aqui ouvimos o primeiro-ministro dizer que os patrões estão a substituir aos sindicatos a fazer as escalas para os serviços 
mínimos, vale a pena por isso tentar perceber o que pensa disto o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A menos de 12 horas do início da greve dos motoristas, patrões e sindicatos não se entendem sobre os serviços mínimos. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os sindicatos e os patrões estão em colisão sobre as horas de trabalho durante os serviços mínimos. 
In RTP 1 - Telejornal| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas acusado terá de má fé na gestão dos serviços mínimos. 
In RTP 3 - 3 às...| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM acusa os sindicatos de incumprimento no envio de escalas para os serviços mínimos. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 11/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato acusa ANTRAM de não enviar escalas para serviços mínimos 

O sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas afirma que a ANTRAM não enviou as escalas normais de trabalho. 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Greve motoristas. Polícias acusam primeiro-ministro de "arrogância política" 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Greve. ANTRAM ainda não recebeu escalas para serviços mínimos 

A ANTRAM acusa os sindicatos de incumprimento no envio de escalas para os serviços mínimos. 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que ANTRAM enviou escalas diretamente aos trabalhadores 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM diz que sindicatos não entregaram escalas para os serviços mínimos 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM receia que serviços mínimos não sejam cumpridos 

Os motoristas garantem cumprir os serviços mínimos, mas os patrões desconfiam. 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
António Costa. Serviços mínimos não eliminam direito à greve 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato diz que escalas estão a ser enviadas diretamente aos profissionais 
In RTP Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. Patrões e sindicatos não se entendem sobre serviços mínimos 

Os patrões e sindicatos dos motoristas não se entendem sobre os serviços mínimos. 
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In RTP Online| 11/08/2019  

 
Escalas de motoristas para greve têm 12 ou 14 horas de serviço, acusa Sindicato 

Os motoristas de matérias perigosas vão apenas cumprir as oito horas de trabalho, garante Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

Greve dos motoristas de matérias perigosas está marcada para 12 de agosto. 
In Sábado Online| 11/08/2019  

 
Sindicato da PSP acusa primeiro-ministro de "arrogância política" 

Críticas relacionadas com a utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Sábado Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Situação normalizada no Algarve, sem filas ou falta de combustível 

Greve foi mantida pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Sábado Online| 11/08/2019  

 
Governo pronto para requisição civil caso serviços mínimos não sejam cumpridos 

Executivo vai fazer avaliação às primeiras horas da manhã ao protesto dos motoristas de matérias perigosas. 
In Sábado Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato da PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
ASPP-PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou hoje o primeiro-ministro de manter "postura de arrogância 
política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Situação normalizada no Algarve, sem filas ou falta de combustível 

A menos de 24 horas do início da greve dos motoristas a situação no Algarve está normalizada, com a maioria dos postos de 
abastecimento sem rutura de combustível ou filas de automobilistas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que ANTRAM enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Motoristas. Final de tarde calmo e sem filas nas bombas de gasolina de Coimbra 

As bombas de gasolina da cidade de Coimbra não tinham qualquer fila e muitas encontravam-se praticamente sem carros ao final 
do dia de hoje, após ter sido decidido pelos sindicatos dos motoristas manter a greve com início na segunda-feira. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento os serviços mínimos na greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 11/08/2019  
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Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 11/08/2019  

 
Opinião de Luís Marques Mendes 

A opinião de Luís Marques Mendes, comentador da SIC. 
In SIC - Jornal da Noite| 11/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível - Diretos 

Ou seja, por estes 4 dias de reportagens que fomos tendo aqui, tivemos 5ª e 6ª mais complicada com muita afluência às bombas, 
algumas com filas, um sábado e um domingo mais tranquilos, mas a verdade é que ou as pessoas já abasteceram ou também a 
tranquilidade deve-se a que muitos postos já tenham combustível para vender. 
In SIC - Jornal da Noite| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Empresa pode estar a pressionar trabalhadores 

Uma empresa de transporte de mercadorias estará a obrigar os motoristas a assinarem uma escala de serviço de agosto, com 
horários de trabalho marcados em cima dos dias de greve. 
In SIC - Jornal da Noite| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM fala em incumprimento dos serviços mínimos 

Os sindicatos dizem que os trabalhadores não farão mais de 8 horas de trabalho por dia. 
In SIC - Jornal da Noite| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos mantêm paralisação 

Preocupações depois da garantia de que a greve vai mesmo avançar. 
In SIC - Primeiro Jornal| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Direto 

Falta menos de 5 horas para o início da greve. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM fala em incumprimento dos serviços mínimos 

A ANTRAM diz que os sindicatos se preparam para desrespeitar os serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 11/08/2019  

 
Opinião de Ana Gomes 

Comentário de Ana Gomes aos temas:- Greve dos motoristas; - "Fuga" dos pilotos da Força Aérea;- A privatização da segurança;- O 
Estado da Europa;- Elisa Ferreira para Comissão Europeia. 
In SIC Notícias - Jornal de Domingo| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a Manuel Oliveira 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Notícias| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para serviços mínimos 

Antram indica que os sindicatos deviam ter designado os trabalhadores para cumprir os serviços mínimos até 24 horas antes do 
início da greve. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Sindicalistas algarvios confirmam greve mas dizem que ´´tudo pode mudar´´ 

Greve tem início na segunda-feira, dia 12 de agosto. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
´´André Almeida é um incendiário que vomita ódio aos trabalhadores´´ 

A opinião de Ana Gomes no espaço de comentário de domingo na SIC Notícias. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

Hoje de manhã, a Antram acusou os sindicatos de não cumprirem o prazo para designar os trabalhadores para os serviços 
mínimos. 
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In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Antram diz que motoristas não vão cumprir serviços mínimos 

André Matias de Almeida fala em incumprimento do contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Antram pede ao Governo para estar atento 

Patrões falam em incumprimento dos serviços mínimos. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Empresa pode estar a pressionar motoristas para assinarem escala de serviço ilegal 

SIC teve acesso a uma escala de serviço ilegal. 
In SIC Notícias Online| 11/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Smooth FM Online| 11/08/2019  

 
Governo preparado para requisição civil 

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-
feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil. 
In Smooth FM Online| 11/08/2019  

 
Greve. Pardal Henriques afirma que Antram enviou ´escalas normais de trabalho aos trabalhadores´ 

Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, explicou que a 
Associação de Transportes de Mercadorias (Antram) devia ter enviado aos sindicatos a identificação dos serviços normais para que 
fossem fornecidos aos trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos decretados. 
In Sol Online| 11/08/2019  

 
´Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos´ diz Antram sobre designação de trabalhadores para serviços mínimos 

"Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos, mais uma vez, ao contrário do que disseram que iriam fazer em toda a 
comunicação social durante o dia de ontem [sábado]" começou por escrever a Associação de Transportadores de Mercadorias 
(Antram) num comunicado enviado esta manhã às redações, redigido por André Matias de Almeida, porta-voz e advogado da 
associação. 
In Sol Online| 11/08/2019  

 
Greve com dias contados 

A greve dos motoristas tem início marcado para esta segunda-feira e não deverá durar mais do que três ou quatro dias. 
In Sol Online| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas não passa pela Madeira nem Açores 

A greve dos motoristas não passa pela Madeira nem pelos Açores. 
In TSF - Notícias| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Serviços mínimos 

Esta manhã, um novo ponto de divergência entre a ANTRAM e sindicato. 
In TSF - Notícias| 11/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Serviços mínimos 

Ouvimos o primeiro-ministro falar dos serviços mínimos e da necessidade de cumprimento desses serviços mínimos, que foram 
decretados pelo Governo. 
In TSF - Notícias| 11/08/2019  

 
Governo apela a portugueses que só façam viagens "absolutamente necessárias" 

Ministro da Administração Interna garante que rede de emergência permitirá responder às funções prioritárias do Estado. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Uso de forças de segurança. "Fica o Governo responsável por qualquer acidente" 

À saída do plenário do Sindicato Independente de Motoristas de Matérias Perigosas, em Leiria, o porta-voz Anacleto Rodrigues 
disse que a greve está de pé e censurou a decisão do Executivo de recurso às forças de segurança para transportar matérias 
perigosas. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Sindicato da PSP acusa primeiro-ministro de "postura de arrogância política" 

Associação Sindical dos Profissionais de Polícia condena utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de 
transporte de matérias perigosas. 
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In TSF Online| 11/08/2019  

 
Acusação do SMMP. ANTRAM enviou escalas para trabalhadores e não para sindicato 

Pardal Henriques avisa que as empresas estão a enviar aos trabalhadores escalas com 12 ou 14 horas de serviço e garantiu que os 
motoristas vão apenas cumprir as oito horas de trabalho. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
O que querem afinal os motoristas? As cinco razões para a greve mais temida 

Exigem aumentos nos próximos dois anos e novas regras para as horas de trabalho e de descanso. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Antram lamenta "derrota brutal" para os trabalhadores sindicalizados 

Para a ANTRAM, a greve de motoristas "é uma vitória estrondosa" para os representantes do sindicato, "uma derrota brutal para 
todos os trabalhadores". 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Sindicatos falham envio das escalas de serviços mínimos. ANTRAM pede requisição civil 

Os sindicatos que avançam para greve tinham até à meia-noite de sábado para enviar as escalas referentes aos serviços mínimos. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
"Greve é para avançar." Sindicatos dos motoristas não dão "nem um passo atrás" 

Sindicatos confirmam greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

O uso das câmaras portáteis abrange os postos de abastecimento, bem como os locais de armazenamento de combustíveis e de 
produtos alimentares. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Ilhas escapam à crise. Nenhum motorista faz greve nos Açores e Madeira 

Em Portugal Continental, a greve de motoristas arranca à meia-noite. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Falta de combustível condiciona recolha de resíduos em Faro 

A empresa municipal aproveitou para apelar "à responsabilidade e ao civismo de todos os munícipes" para que reduzam, se 
possível, a produção de resíduos. 
In TSF Online| 11/08/2019  

 
Contagem decrescente para a greve - sindicatos 

Os dois sindicatos aprovaram por unanimidade em plenário, a decisão de partir para a greve, mas a troca de acusações com os 
patrões continuam. 
In TVI - Jornal da Uma| 11/08/2019  

 
Crise dos combustíveis - diretos 

Conferimos agora em tempo real, o cenário a esta hora nos postos de abastecimento. 
In TVI - Jornal das 8| 11/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas acusam as empresas de estarem a assumir uma requisição civil antecipada 

Os sindicatos dos motoristas acusam as empresas de estarem a assumir uma requisição civil antecipada, já a ANTRAM diz que os 
sindicatos falharam os prazos de envio dos serviços mínimos. 
In TVI - Jornal das 8| 11/08/2019  

 
Troca de acusações entre patrões e motoristas 

Troca de acusações entre patrões e motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 11/08/2019  

 
Revista de imprensa - análise 

Comentário aos temas da atualidade com João Santos, advogado. 
In TVI 24 - Notícias| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa os sindicatos de falhar prazo 

É mais uma acha para a fogueira que divide motoristas e patrões. 
In TVI 24 - Notícias| 11/08/2019  

 
Situação nos postos de abastecimento "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
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e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de falharem prazos da greve 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) acusa os sindicatos de não cumprirem 
o prazo de envio dos trabalhadores para as escalas de serviços mínimos. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas acusa Costa de "arrogância política" 

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) acusou este domingo o primeiro-ministro de manter "postura de 
arrogância política" a propósito da utilização de polícias e militares na condução de veículos pesados de transporte de matérias 
perigosas. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas e ANTRAM trocam acusações 

Os sindicatos dos motoristas acusam as empresas de estarem a assumir uma requisição civil antecipada. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
"A ANTRAM enganou-nos e ainda está a pôr alguns portugueses contra nós" 

Luís Rodrigues, do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, garante que o problema com a ANTRAM já devia ter sido 
resolvido, porque a greve já foi suspensa duas vezes. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
"Espero que não cheguemos ao ponto da requisição civil" 

Após a troca de acusações entre ANTRAM e sindicatos, o primeiro-ministro voltou a falar da requisição civil, para dizer que espera 
que todos cumpram os serviços mínimos. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
Greve motoristas: transporte rodoviário assegurado com cumprimento dos serviços minímos 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Passageiros (ANTROP) assegurou hoje à Lusa que, se os 
motoristas cumprirem os serviços mínimos durante a greve, o transporte público "essencial" será garantido. 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
MAI garante que rede de emergência permitirá responder às funções prioritárias do Estado 

O ministro da Administração Interna garantiu, no âmbito da greve dos motoristas, que a rede de emergência, com 52 postos de 
abastecimento exclusivos e 320 não exclusivos, "permitirá responder às funções prioritárias do Estado". 
In TVI 24 Online| 11/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de motoristas de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

Em comunicado divulgado hoje de manhã, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) indica que os sindicatos deviam ter designado os trabalhadores para cumprir os serviços mínimos até 24 horas antes do 
início da greve, que começa às 00:01 de segunda-feira. 
In Visão Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de falhar prazo para designar trabalhadores para mínimos 

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusa os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para 
as escalas de serviços mínimos. 
In Visão Online| 11/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

Em declarações à agência Lusa, o advogado e porta-voz do Sindicato, Pardal Henriques, disse que a Associação de Transportadores 
de Mercadorias (Antram) devia ter enviado aos sindicatos antecipadamente a identificação dos serviços normais para que depois 
pudessem ser fornecidos os trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Visão Online| 11/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que Antram enviou escalas diretamente aos trabalhadores 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços 
mínimos com o facto de a Antram estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais. 
In Visão Online| 11/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

A utilização das câmaras foi objeto de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, segundo o despacho, 
"manifestou a sua não oposição". 
In 0 aos 100 Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
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plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Açores 9 Online| 10/08/2019  

 
Governo declara crise energética devido a greve 

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, anunciou que o Governo declarou crise 
energética e afirmou que o direito à greve não é ilimitado. 
In Açoriano Oriental| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou este sábado em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Açoriano Oriental Online| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias também confirma greve para segunda-feira 

A decisão está tomada, e não volta atrás. 
In Algarve Primeiro Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas decidem em plenários manter greve com início na segunda-feira 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve decidiram hoje manter a paralisação, com início na segunda-
feira, num dia que ficou também marcado por uma reunião de emergência convocada pelo Primeiro-Ministro. 
In Alvorada Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas decidem em plenários manter greve com início na segunda-feira 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve decidiram hoje manter a paralisação, com início na segunda-
feira, num dia que ficou também marcado por uma reunião de emergência convocada pelo Primeiro-Ministro. 
In Alvorada Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O plenário dos trabalhadores do Sindicato Independente dos Motoristas, acaba de decidir que a greve de segunda feira é mesmo 
para seguir em frente. 
In Antena 1 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Para que o país fique pronto para possíveis efeitos da greve dos motoristas, o Governo declarou situação de alerta. 
In Antena 1 - Notícias| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aprovou manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve que reivindica que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, prevendo uma 
progressão salarial. 
In Antena Livre Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Antena Minho Online| 10/08/2019  

 
Polícia com câmaras portáteis durante greve dos motoristas 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Cidade FM Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se em plenários em véspera de greve 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Cidade FM Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve dos motoristas 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Cidade Hoje Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos mantêm paralisação 

Os sindicatos deixaram a garantia de que os serviços mínimos vão ser cumpridos e garantiram ainda que enquanto a ANTRAM não 
lhes der uma resposta, a paralisação não é desmarcada. 
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In CM TV - CM Jornal - 20h| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo durante a greve dos motoristas 

Está proibida a captação e gravação de som. 
In CM TV Online| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente mantém greve dos motoristas 

Já terminou o plenário do SIMM realizado este sábado em Leiria. 
In CM TV Online| 10/08/2019  

 
Gasolineiras e Estado ganham 38 milhões com crise 
In Correio da Manhã| 10/08/2019  

 
A greve salvadora 
In Correio da Manhã| 10/08/2019  

 
Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Associação Nacional do Ramo Automóvel pede que a medida tenha caráter definitivo. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM diz que greve dos motoristas é derrota brutal para todos os trabalhadores sindicalizados 

Greve vai avançar sem fim determinado. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai manter-se enquanto não houver resposta da ANTRAM 

Plenário em Aveiras já terminou. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Plenários são a "última oportunidade" para a ANTRAM apresentar uma proposta que cancele a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo durante a greve dos motoristas 

Medida tem em vista a proteção e a segurança de pessoas e bens. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
MAI garante que rede de emergência permitirá responder às funções prioritárias do Estado 

Greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começa segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente mantém greve dos motoristas 

Plenário do SIMM realizado este sábado em Leiria já terminou. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
A greve salvadora 

A concretização da greve é a única forma de todos os intervenientes salvarem a face. 
In Correio da Manhã Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Destak Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 
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Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Destak Online| 10/08/2019  

 
Ontem havia menos filas para abastecer nos postos de Aveiro 

A corrida aos combustíveis acalmou ontem à tarde, comparando com a dimensão do dia anterior, quando ainda faltavam três dias 
para o início da greve dos motoristas de matérias perigosas, mas registaramse falhas em alguns postos, que esgotaram gasolina ou 
gasóleo, e alguns encerraram ao público como foram os casos de quatro áreas de serviço, em Ovar, Oliveira de Azeméis e 
Sangalhos. 
In Diário de Aveiro| 10/08/2019  

 
Patrões não negoceia com motoristas em greve 

Plenários de motoristas decidem hoje se greve é para manter ou não. 
In Diário de Notícias| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve que reivindica que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, prevendo uma 
progressão salarial. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 10/08/2019  

 
"Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje à entrada para um 
plenário com os associados, em Aveiras, que "neste momento" lhe parece "muito pouco provável que haja um levantamento da 
greve". 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 10/08/2019  

 
Situação nos postos de abastecimento "não é dramática e muito menos de alarme" 

Greve dos motoristas de matérias perigosas decorrerá de segunda-feira e por tempo indeterminado. 
In Diário de Notícias Online| 10/08/2019  

 
Costa diz que Governo agirá de "forma adequada e proporcional" 

Reunião do gabinete de crise convocada sexta-feira por causa da anunciada greve dos motoristas decorreu em São Bento. 
In Diário de Notícias Online| 10/08/2019  

 
Antram: greve é "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados 

"Esta greve anunciada é uma vitória estrondosa para os representantes deste sindicato e uma derrota brutal para todos os 
trabalhadores sindicalizados neste sindicato", assegurou o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida. 
In Diário de Notícias Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis 

Autorização abrange período das 00:01 de segunda-feira às 24:00 de 21 de agosto, ou até fim da greve se acabar antes. 
In Diário de Notícias Online| 10/08/2019  

 
"A greve é para avançar". Motoristas vão "cumprir serviços mínimos" 

Representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas garante que o protesto continuará por tempo 
indeterminado, até que a Antram decida sentar-se à mesa das negociações". 
In Diário de Notícias Online| 10/08/2019  

 
Pardal Henriques é candidato a deputado pelo partido de Marinho e Pinto 

O advogado vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) será cabeça-de-
lista em Lisboa do PDR. 
In Diário de Notícias Online - DN Life Online| 10/08/2019  

 
Crise energética: Primeiro-ministro faz declaração às 13h00 

Primeiro-ministro convocou reunião de emergência com os ministros diretamente envolvidos na crise energética. 
In Diário do Distrito Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas avançam com greve ´por tempo indeterminado´ 

O plenário desta tarde em Aveiras de Cima, Azambuja, entre o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o 
Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou a decisão de avançar para a greve 'por tempo 
indeterminado' a partir do dia 12 de Agosto. 
In Diário do Distrito Online| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

Câmara de Setúbal é uma das autarquias que acaba de decretar crise energética naquele concelho. 
In Diário do Distrito Online| 10/08/2019  
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Plenário do SNMM em Leiria mantém greve 

O plenário de Leiria promovido pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Mercadorias (SNMM) terminou à minutos e o resultado 
foi a aprovação por unanimidade da manutenção da greve a partir de segunda-feira. 
In Diário do Distrito Online| 10/08/2019  

 
Adiamento da greve dos motoristas “é hipótese” e queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deve cair 

Ouve-se o contra-relógio da greve com início marcado para Segunda-feira, mas ainda há quem acredite que a paralisação possa vir 
a ser cancelada. 
In Diário dos Açores| 10/08/2019  

 
Dia D: Governo, patrões e motoristas, ninguém quer ceder 

Reforço de combustíveis nas frotas de intervenção e nos depósitos dos data centers, do stock de materiais, definição de 
prioridades para intervenções de terreno e alargamento das equipas de prevenção são algumas das medidas previstas nos planos 
de contingência da NOS, Meo e Vodafone para a greve. 
In Dinheiro Vivo| 10/08/2019  

 
Sindicatos acusam ANTRAM de tentar por em causa serviços mínimos 

A paralisação começa a partir desta segunda-feira e vai decorrer por tempo indeterminado. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
Apetro: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

Portugal está, a partir de hoje e até às 23:59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido à 
greve de motoristas. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
Motoristas aprovam manutenção da greve 

Está confirmada a greve de motoristas de matérias perigosas, que começa a partir de segunda-feira. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

O uso das câmaras portáteis abrange os postos de abastecimento, bem como os locais de armazenamento de combustíveis e de 
produtos alimentares. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
Dia D para a greve. Governo, patrões e motoristas não querem ceder 

Transportadoras e camionistas não se entendem. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Levantamento da greve é "pouco provável" 

Sindicatos estão reunidos em Aveiras de Cima, no último plenário antes da paralisação marcada para segunda-feira. 
In Dinheiro Vivo Online| 10/08/2019  

 
"Requisição civil só é acionada se e quando for necessário" 

António Costa convocou este sábado o gabinete de crise para discutir a greve dos camionistas. 
In ECO - Economia Online| 10/08/2019  

 
O que já conseguiram os motoristas e o que ainda exigem? 

A maioria das exigências dos sindicatos que convocaram a greve já foi garantida ou está a registar avanços nas negociações da 
Fectrans, muito graças à pressão da greve. 
In ECO - Economia Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos não cedem. Greve é por tempo indeterminado 

No final do plenário deste sábado os sindicatos decidiram avançar com a greve na segunda-feira porque a Antram não avançou 
nenhuma contraproposta. 
In ECO - Economia Online| 10/08/2019  

 
Sindicato independente de motoristas mantém greve 

Associados do sindicato independente confirmaram intenção de avançar para a greve segunda-feira. 
In ECO - Economia Online| 10/08/2019  

 
Motoristas já em plenário. Greve quase inevitável, dizem 

Plenário conjunto entre sindicatos independentes começou à hora marcada. 
In ECO - Economia Online| 10/08/2019  

 
Cumpramos, ( o impato da crise energética imposta por sindicatos envolvidos e ANTRAM ) 
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In Estrategizando Online| 10/08/2019  

 
Greve - Os rostos de quem faz greve 

Costa preparou plano durante meses e chegou a acreditar que a greve ia ser desconvocada. 
In Expresso| 10/08/2019  

 
Sindicalistas algarvios confirmam adesão à greve, mas afirmam que tudo pode mudar até segunda-feira 

Bento Lopes, representa sindical dos motoristas de matérias perigosas no Algarve, diz que até à hora da greve tudo se pode 
alterar, caso a Antram aceite negociar o aumento salarial. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
André Almeida da Antram. "É muito provável haver violência" 

O porta voz Antram não tem dúvidas de que os ânimos dos motoristas se vão exaltar no dia da greve. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Antram: "Não há mais nada que as empresas possam fazer" 

O porta voz da A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), associação que 
representa as empresas de transporte de mercadorias, acusou hoje os sindicatos que decretaram a greve de manterem, desde o 
início do processo negocial, uma postura de "chantagem". 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve que reivindica que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, prevendo uma 
progressão salarial. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Greve vai mesmo avançar. Plenário dos motoristas já terminou em Aveiras. "Nem um passo atrás!" 

O plenário dos camionistas chegou ao fim. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Greves dos motoristas: CM de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

A Câmara de Setúbal anunciou esta sexta-feira que acionou o plano de contingência para situações de crise energética no 
território municipal, na sequência da declaração de crise energética feita pelo Governo a propósito da greve dos motoristas. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Faltam combustíveis. Sobram imparidades. Mas teremos sempre Tarantino. Este é o meu Expresso Curto 

Bom dia, caro leitor/usuário/espetador/amigo. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Falta de combustível condiciona recolha de resíduos em Faro 

A falta de combustível devido à greve dos motoristas vai condicionar a recolha de resíduos em Faro, divulgou a empresa de gestão 
de águas e resíduos do concelho, que ativou um plano de contingência. 
In Expresso Online| 10/08/2019  

 
CGTP discorda dos serviços mínimos decretados pelo Governo 

A CGTP discorda dos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos motoristas de matérias perigosas considerando 
que estes põe em causa o direito à greve. 
In Horizonte FM Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM. Greve dos motoristas é "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados 

Depois de os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas confirmarem este sábado que a greve, agendada para o próximo dia 
12 vai avançar, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu que esta é uma 
"vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados. 
In i Online| 10/08/2019  

 
Greve de motoristas vai mesmo avançar 

Terminou o plenário de motoristas de matérias perigosas que se realizou este sábado em Leiria. 
In i Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos confirmam greve: "É para avançar, por tempo indeterminado" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) decidiram manter a greve com início na segunda-feira, depois de um plenário conjunto, que se realizou este sábado em 
Aveiras de Cima. 
In i Online| 10/08/2019  

 
Sindicato. "Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 
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Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), disse este sábado, à 
entrada para um plenário com os associados, em Aveiras, que "um levantamento da greve" é um cenário "muito pouco provável". 
In i Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, anunciou a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Impala Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", segundo a Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática e muito 
menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Impala Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias reivindica que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado 
em maio, que prevê uma progressão salarial. 
In Impala Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Impala Online| 10/08/2019  

 
Plenários de motoristas decidem hoje se vão avançar para greve. Governo reúne este sábado 

Sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na próxima segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pedro Pardal Henriques. 
In Impala Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Informa+ Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Informa+ Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Informa+ Online| 10/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In JM Online| 10/08/2019  

 
Corrida aos postos dá bónus de 4 milhões às gasolineiras 
In Jornal de Notícias| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados. 
In Jornal de Notícias Online| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

A Câmara de Setúbal anunciou que acionou o plano de contingência para situações de crise energética no território municipal, na 
sequência da declaração de crise energética feita pelo Governo a propósito da greve dos motoristas. 
In Jornal de Notícias Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
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greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Jornal Económico Online (O)| 10/08/2019  

 
Críticas à ANTRAM e ao Governo. Como foi o plenário do Sindicato Independente dos Motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) reuniu-se este sábado de manhã, no Estádio Municipal de Leiria, 
para discutir a greve anunciada para segunda-feira, dia 12. 
In Jornal Económico Online (O)| 10/08/2019  

 
Gabinete de crise já se encontra reunido para discutir greve dos motoristas 

O primeiro-ministro chamou para esta reunião os ministros que têm estado envolvidos nestas negociações referente à paralisação 
dos motoristas de matérias perigosas e matérias-primas, que deverá ter início à meia-noite de dia 12 de agosto. 
In Jornal Económico Online (O)| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas determina "manutenção da greve" 

O plenário do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) decidiu esta manhã, por unanimidade, manter a 
greve anunciada para segunda-feira. 
In Jornal Económico Online (O)| 10/08/2019  

 
Sindicato Nacional de Matérias Perigosas já está reunido em plenário 

A reunião dos associados do SNMMP, decorre depois dos associados do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias 
(SIMM) terem decidido, por unanimidade, a manutenção da paralisação. 
In Jornal Económico Online (O)| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Lusa Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Lusa Online| 10/08/2019  

 
MAI declara "situação de alerta" e convoca reunião de emergência da Proteção Civil 

Motoristas ameaçam greve a partir de 12 de agosto até entrar em vigor novo Contrato Coletivo de Trabalho. 
In Médio Tejo Online| 10/08/2019  

 
Motoristas confirmam a manutenção da greve 

O plenário de motoristas de matérias perigosas, que decorreu este sábado em Leiria, confirmou a manutenção da greve, que 
começa esta segunda-feira. 
In Minho Online (O)| 10/08/2019  

 
ANTRAM para os sindicatos: Recuem e aceitem que este aumento é aquilo que as empresas podem suportar 

"Esta greve anunciada é uma vitória estrondosa para os representantes destes sindicatos e uma derrota brutal para todos os 
trabalhadores sindicalizados", assegurou o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, em declarações à Lusa. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
APETRO: Situação nos postos não é dramática e muito menos de alarme 

Tendo-se registado "carência de alguns produtos, nalguns postos, a situação está bastante normalizada", garantiu à Lusa o 
assessor da Apetro, João Reis, acrescentando: "Não há filas consideráveis nos postos". 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
Governo apela aos portugueses a gestão criteriosa das viagens 

Eduardo Cabrita falava no final de uma reunião de emergência de cerca de duas horas com o presidente da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), representantes dos ministérios e das forças de segurança "para acertar pormenores" 
operacionais durante a greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, que começa na 
segunda-feira e foi hoje confirmada em plenário de sindicatos. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
Serviços mínimos asseguram transporte público 

O responsável notou ainda que "todos os operadores" têm uma reserva de gasóleo, o que irá assegurar "o abastecimento por 
algum tempo". 
In Negócios Online| 10/08/2019  
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PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo durante a greve 

O uso das câmaras portáteis abrange os postos de abastecimento, bem como os locais de armazenamento de combustíveis e de 
produtos alimentares. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
O mapa com os postos de emergência e as dicas para enfrentar a crise dos combustíveis 

A greve dos motoristas é cada vez mais uma certeza. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
O mapa com os postos de emergência e as dicas para enfrentar a crise dos combustíveis 

A greve dos motoristas é cada vez mais uma certeza. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
Sindicato: "Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 

O plenário em Aveiras já começou. 
In Negócios Online| 10/08/2019  

 
Carris já reforçou combustíveis: autocarros não vão faltar 

Pelo menos essa é a previsão da transportadora lisboeta que, por causa da greve dos condutores, tomou medidas preventivas. 
In NiT New in Town Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro com prioridade no abastecimento 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
"Não é uma greve às empresas, é ao país e aos portugueses", acusa ANTRAM 

Os sindicatos de motoristas confirmaram a greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", diz Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Sindicalistas algarvios confirmam greve mas dizem que "tudo pode mudar" 

Os representantes dos dois sindicatos que convocaram a greve dos motoristas confirmaram hoje que avançam com a greve a 
partir de segunda-feira, mas admitiram que, até ao início da greve, a situação ainda se pode alterar. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
APED lamenta: Negociações não foram"suficientes" para cancelar greve 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) lamentou hoje que as negociações entre patrões e sindicatos "não 
tenham sido suficientes" para cancelar a greve dos motoristas e disse que não se devem verificar perturbações no fornecimento 
de produtos. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Transporte rodoviário assegurado com cumprimento dos serviços minímos 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Passageiros (ANTROP) assegurou hoje à Lusa que, se os 
motoristas cumprirem os serviços mínimos durante a greve, o transporte público "essencial" será garantido. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Final de tarde calmo e sem filas nas bombas de gasolina de Coimbra 

As bombas de gasolina da cidade de Coimbra não tinham qualquer fila e muitas encontravam-se praticamente sem carros ao final 
do dia de hoje, após ter sido decidido pelos sindicatos dos motoristas manter a greve com início na segunda-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  
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Falta de combustível condiciona recolha de resíduos em Faro 

A falta de combustível devido à greve dos motoristas vai condicionar a recolha de resíduos em Faro, divulgou a empresa de gestão 
de águas e resíduos do concelho, que ativou um plano de contingência. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

A Câmara de Setúbal anunciou hoje que acionou o plano de contingência para situações de crise energética no território 
municipal, na sequência da declaração de crise energética feita pelo Governo a propósito da greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Pardal Henriques recusou convite de Marinho e Pinto para as legislativas 

Depois da polémica, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas garantiu que o seu vice-presidente 
rejeitou o convite para ser cabeça-de-lista às legislativas de outubro. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
"Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 

Quem o diz é Francisco São Bento, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas mantém greve 

O plenário que decorreu, na manhã deste sábado, terminou com a decisão de manter a greve já anunciada. 
In Notícias ao Minuto Online| 10/08/2019  

 
Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Notícias de Coimbra Online| 10/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Notícias de Coimbra Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de mercadorias aprovada por unanimidade 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Notícias de Coimbra Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve dos motoristas 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Notícias de Coimbra Online| 10/08/2019  

 
Dia calmo e sem filas nas bombas de gasolina de Coimbra 

As bombas de gasolina da cidade de Coimbra não tinham qualquer fila e muitas encontravam-se praticamente sem carros ao final 
do dia de hoje, após ter sido decidido pelos sindicatos dos motoristas manter a greve com início na segunda-feira. 
In Notícias de Coimbra Online| 10/08/2019  

 
"Fica o Governo responsabilizado por qualquer acidente", diz SIMM 

Greve civilizada? "Com certeza". 
In Observador Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Observador Online| 10/08/2019  

 
Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 
In Port.Com Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas vai mesmo ´arrancar´ por "tempo indeterminado" 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou este sábado em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Porto Canal Online| 10/08/2019  
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Motoristas: Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Porto Canal Online| 10/08/2019  

 
Regulator monitoring fuel prices as strike looms 
In Portugal News (The)| 10/08/2019  

 
Authorites warn against illegal fuel storage as truckers´ strike looms 

People who store fuel in jerrycans at home or in other buildings in Portugal are breaking fire safety laws, the National Emergency 
and Civil Protection Authority (ANEPC) has made clear, as the country braces for a strike by drivers of dangerous goods lorries. 
In Portugal News Online (The)| 10/08/2019  

 
British holidaymakers warned Portugal´s looming strike ´threatens huge travel disruption´ 

British holidaymakers are being warned of the dire consequences of Portugal's looming truckers' strike, days before it has even 
started. 
In Portugal Resident Online| 10/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Veículos de pronto-socorro com prioridade no abastecimento 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Postal do Algarve Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In PT Jornal Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", segundo a Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In PT Jornal Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In PT Jornal Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In PT Jornal Online| 10/08/2019  

 
Motoristas - Governo apostou na escalada de pressão 

Requisição civil preventiva é uma ameaça latente para pressionar grevistas em dia de plenário decisivo. 
In Público| 10/08/2019  

 
Público & notório 

PÚBLICO & NOTÓRIO Devem ser dos mil euros mais rentáveis da história recente da propaganda política. 
In Público| 10/08/2019  

 
Começou o plenário dos motoristas. "Ainda vamos a tempo de desconvocar a greve, mas ela é quase inevitável" 

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias perigosas disse que até às 16h a Antram ainda não tinha feito 
nenhuma contra proposta que levasse os motoristas a desconvocar a greve marcada para segunda-feira. 
In Público Online| 10/08/2019  

 
Combustíveis: situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

A Apetro afirma que "não há filas consideráveis nos postos" e que "grande parte" das carências já foi reposta durante o dia. 
In Público Online| 10/08/2019  

 
MAI declara "situação de alerta" e convoca reunião de emergência da Proteção Civil 

As medidas extraordinárias são justificadas pela anunciada "greve dos combustíveis" e pela possibilidade de "serem afectados 
bens e serviços absolutamente essenciais à população". 
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In Público Online| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" no continente entre as 23h59 desta sexta-feira e as 23h59 de 21 
de Agosto. 
In Público Online| 10/08/2019  

 
Sindicato independente de motoristas mantém greve 

Os trabalhadores deste sindicato dizem que há um conjunto de forças que se uniu para lhe tirar a voz e mantêm a greve até terem 
sinais dos patrões da Antram. 
In Público Online| 10/08/2019  

 
Motoristas lutarão o tempo que for preciso, mas esperam que greve "dure pouco" 

Plenário conjunto de sindicatos de motoristas de mercadorias e de matérias perigosas foi concorrido e terminou de forma 
unânime e ruidosa. 
In Público Online| 10/08/2019  

 
Polícia com câmaras portáteis durante greve dos motoristas 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Rádio Comercial Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se em plenários em véspera de greve 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Rádio Comercial Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúne-se em plenários em véspera de greve 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Rádio Comercial Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Portugal está em situação de crise energética, medida decretada pelo Governo tendo em conta a anunciada greve de motoristas. 
In Rádio Observador - Notícias| 10/08/2019  

 
AUTARQUIA DE SETÚBAL JÁ DECLAROU CRISE ENERGÉTICA NO CONCELHO 

A Câmara de Setúbal anunciou hoje que acionou o plano de contingência para situações de crise energética no território 
municipal, na sequência da declaração de crise energética feita pelo Governo a propósito da greve dos motoristas. 
In Rádio Regional Online| 10/08/2019  

 
Já são mais de 270 os postos sem qualquer combustível 

A menos de dois dias da greve dos motoristas, são já 273 (11% do total) os postos que não têm qualquer tipo de combustível. 
In Record Online| 10/08/2019  

 
Plenário em Leiria de motoristas de mercadorias decide manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou este sábado, dia 10, em Leiria, por 
unanimidade, a manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em 
maio, que prevê uma progressão salarial. 
In Região de Leiria Online| 10/08/2019  

 
Plenário em Leiria de motoristas de matérias perigosas decide manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou este sábado, dia 10, em Leiria, por 
unanimidade, a manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em 
maio, que prevê uma progressão salarial. 
In Região de Leiria Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O plenário dos trabalhadores do Sindicato Independente dos Motoristas, acaba de decidir que a greve de segunda feira é mesmo 
para seguir em frente. 
In Renascença - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Portugal está em situação de crise energética, medida decretada pelo Governo tendo em conta a anunciada greve de motoristas. 
In Renascença - Notícias| 10/08/2019  

 
Se está a pensar "açambarcar" combustível, pense duas vezes: a multa chega aos 27.500 euros 
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Governo e Proteção Civil lembraram nos últimos dias que transportar grandes quantidades combustível em jerricãs e armazená-lo 
em casa, é tão perigoso quanto ilegal. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Mais de 500 militares e polícias vão assegurar cargas e descargas 

"Foram formados entre as forças de segurança e as armadas 521 pessoas" para garantir os serviços mínimos, anunciou o ministro 
do Ambiente. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
António Costa não vai admitir que greve dos motoristas tenha "consequências inaceitáveis" para o país 

Governo não decreta, para já, requisição civil, mas o primeiro-ministro avisa que, se os serviços mínimos não forem cumpridos, 
não vai admitir que greve tenha "consequências inaceitáveis" para o país. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
António Costa não vai admitir que greve dos motoristas tenha “consequências inaceitáveis” para o país 

Governo não decreta, para já, requisição civil, mas o primeiro-ministro avisa que, se os serviços mínimos não forem cumpridos, 
não vai admitir que greve tenha “consequências inaceitáveis” para o país. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM diz que camionistas não vão cumprir serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) acusa os sindicatos de se prepararem 
para não cumprir serviços mínimos. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
Motoristas de mercadorias mantêm greve após plenário 

Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias só uma "aproximação da Antram", associação que representa as 
empresas, pode cancelar a paralisação que começa na segunda-feira. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Sindicatos reúnem-se este sábado em plenários com associados 

Os plenários começam logo pela manhã e prolongam-se ao longo de todo o dia. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

Medida foi aprovada pelo Governo, com vista à proteção de pessoas e bens durante a paralisação que começa segunda-feira. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
"Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, acusa as empresas de 
"desrespeitarem a lei" e garante que os trabalhadore vão cumprir "estritamente" os serviços mínimos estipulados pelo Governo. 
In Renascença Online| 10/08/2019  

 
Congresso da ANTRAM 2019 será em Tróia 

Como já é tradicional, a ANTRAM - Associação Nacional de Transportes Público Rodoviários de Mercadorias, vai realizar 
novamente este ano o seu tradicional Congresso, que tem data agendada para 18 e 19 de outubro. 
In Revista Pós-Venda Online| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas 

Está previsto para esta hora, o arranque de um plenário do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas tomam hoje, uma decisão final sobre a greve que arranca segunda-feira. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 10/08/2019  

 
Motoristas aprovam greve 

O primeiro plenário de motoristas decidiu manter a greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 10/08/2019  

 
ANTRAM defende a requisição civil 

Os patrões acusaram os sindicatos de chantagem. 
In RTP 1 - Telejornal| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas não recuaram. 
In RTP 1 - Telejornal| 10/08/2019  
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Greve dos motoristas 

Análise política com Ricardo Jorge Pinto, comentador. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

E terminou há minutos a reunião de emergência da Comissão Nacional da Proteção Civil. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Plenário dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas já decidiram se a greve é ou não para avançar. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

A greve dos camionistas deverá mesmo avançar na segunda-feira. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Está marcado para esta hora, o plenário do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos vão reunir-se com profissionais 

Para esta tarde, estão marcados mais 2 plenários. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente de Motoristas mantém paralisação 

Já terminou o plenário de Leiria. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Os motoristas de matérias perigosas tomam hoje, uma decisão final sobre a greve que arranca segunda-feira. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Os motoristas de matérias perigosas tomam hoje, uma decisão final sobre a greve que arranca segunda-feira. 
In RTP 3 - 3 às...| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os trabalhadores dos setores público e privado podem ser convocados para conduzir camiões pesados ou apoiar operações de 
abastecimento desde que habilitados. 
In RTP 3 - 360| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O primeiro-ministro admite avançar para a requisição civil se os serviços mínimos não forem cumpridos. 
In RTP 3 - 360| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Transportes disse à RTP que há uma diminuição anormal do número de trabalhadores nas empresas nos 
últimos dias, e que os sindicatos se preparam para não cumprir os serviços mínimos. 
In RTP 3 - 360| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Diretos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias realiza plenário, esta manhã. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 10/08/2019  

 
ANTRAM não acredita no cumprimento dos serviços mínimos 

Os patrões dizem-se disponíveis para negociar o que foi assinado no primeiro acordo. 
In RTP Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos exigem que ANTRAM cumpra proposta inicial 

Os sindicatos dizem não pretender que ANTRAM avance na sua proposta, mas apenas que se mantenha no que dizem ter sido 
assinado no primeiro acordo. 
In RTP Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=945750e8-28d3-4e64-9a73-eb9c848a3140&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5a31f25-5cf5-4b64-8d63-78de897d2bd8&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b6e80d6-647c-4913-bc35-d0bb75f255c9&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3f41ecbd-4588-4bf1-87cc-afc96d1a1eda&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dba48783-4a25-4efa-bfde-aed780cbd77f&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c174e0de-b7eb-4442-9143-aeff195ba4b0&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a981d85f-3a0a-4738-aef6-a429a6209694&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3de91410-2a8a-4936-b59e-8ef040a7c3d1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f325786e-d72d-4ce8-a59d-50c0f33d9e0e&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=789f0fde-cbf1-412c-bf04-d06f5768a7ed&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bb3b13d1-a536-4b63-ae54-14c7113a5625&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba05c331-c368-4d1c-a754-5463b730b107&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63079527-9756-4ae1-8222-b45d947c628d&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-nao-acredita-no-cumprimento-dos-servicos-minimos_v1165825
https://www.rtp.pt/noticias/economia/proposta-antram_v1165824


In RTP Online| 10/08/2019  

 
SIMM é unanime à realização da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou por unanimidade a manutenção e 
realização da greve que reivindica que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, prevendo uma 
progressão salarial. 
In RTP Online| 10/08/2019  

 
SIMM unânime quanto à realização da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou por unanimidade a manutenção e 
realização da greve que exige à ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio com vista a uma progressão salarial. 
In RTP Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter definitivo. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
Apetro: Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme" 

"É preciso termos em consideração que é uma greve por tempo indeterminado, mas tudo indica que, pelo menos inicialmente, 
não haverá nenhum problema de maior", sustenta Apetro. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM: Manutenção da greve é "derrota" dos motoristas de matérias perigosas 

André Matias de Almeida apelou a que o Governo aplique a requisição civil preventiva. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
Sindicato Independente aprova por unanimidade a manutenção da greve dos motoristas 

Presidente do SIMM disse que associados continuam à espera de uma proposta da ANTRAM e garantiu também que não vai haver 
qualquer oposição aos serviços mínimos. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
Greve mantém-se: "Nem um passo atrás", gritam motoristas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas a 12 de agosto vai manter-se "enquanto não houver resposta da ANTRAM". 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras durante a greve dos motoristas 

Uso das câmaras portáteis abrange os postos de abastecimento, bem como os locais de armazenamento de combustíveis e de 
produtos alimentares. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
Costa garante que Governo tudo fará para que greve dos motoristas "não tenha consequências inaceitáveis" 

As declarações foram feitas no final de uma reunião de emergência marcada para este sábado, em São Bento, com grande parte 
do Executivo. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
SNMMP: "Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve" 

Serviços mínimos são "um ataque direto a um direito constitucional que é o direito à greve", defende Francisco São Bento. 
In Sábado Online| 10/08/2019  

 
Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Greve é uma "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados, afirma Antram 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu hoje que a greve dos 
motoristas é uma "vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores 
sindicalizados. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  
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Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", segundo a Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Situação nos postos "não é dramática e muito menos de alarme", segundo a Apetro 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) garantiu que a situação nos postos de abastecimento "não é dramática 
e muito menos de alarme", e notou que o não cancelamento da greve dos motoristas era já uma "possibilidade". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Sindicalistas algarvios confirmam greve mas dizem que "tudo pode mudar 

Os representantes dos dois sindicatos que convocaram a greve dos motoristas confirmaram hoje que avançam com a greve a 
partir de segunda-feira, mas admitiram que, até ao início da greve, a situação ainda se pode alterar. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato Independente mantém greve após plenário 

Um porta-voz do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, garantiu esta manhã, após plenário, que foi aprovada por 
unanimidade a "manutenção da greve". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Transporte rodoviário assegurado com cumprimento dos serviços minímos - associação 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Passageiros (ANTROP) assegurou hoje à Lusa que, se os 
motoristas cumprirem os serviços mínimos durante a greve, o transporte público "essencial" será garantido. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Sindicatos decidem em plenários manter a greve com início na segunda-feira 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve decidiram hoje manter a paralisação, com início na segunda-
feira, num dia que ficou também marcado por uma reunião de emergência convocada pelo primeiro-ministro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. "Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve", diz o presidente do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje à entrada para um 
plenário com os associados, em Aveiras, que "neste momento" lhe parece "muito pouco provável que haja um levantamento da 
greve". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. Governo garante que rede de emergência permitirá responder às funções prioritárias do Estado 

O ministro da Administração Interna garantiu hoje, no âmbito da greve dos motoristas, que a rede de emergência, com 52 postos 
de abastecimento exclusivos e 320 não exclusivos, "permitirá responder às funções prioritárias do Estado". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM defende requisição civil preventiva 

Os patrões insistem que o Governo deve avançar já para a requisição civil. 
In SIC - Jornal da Noite| 10/08/2019  
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Greve dos motoristas - Sindicatos mantêm a greve 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC - Jornal da Noite| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente de Motoristas mantém paralisação 

É um dia decisivo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos mantêm paralisação 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos mantêm paralisação 

Terminou há poucos minutos, o plenário dos sindicatos dos motoristas que decide se a greve de segunda-feira se mantém ou se 
será cancelada. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - SIMM não desconvoca a paralisação 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias não desconvocou a greve marcada para segunda-feira. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo assegura que está preparado para agir 

Hoje é um dia decisivo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

A greve dos motoristas vai mesmo avançar na segunda-feira por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias - Jornal de Sábado| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente de Motoristas mantém paralisação 

Direto para Leiria, onde o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias já terá acabado o plenário. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos vão reunir-se com profissionais 

Hoje, é um dia decisivo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos vão reunir-se com profissionais 

Hoje é um dia decisivo para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Notícias| 10/08/2019  

 
Destaques do Expresso 

Filipe Garcia, editor online do Expresso, comenta os principais temas da edição deste sábado. 
In SIC Notícias - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Por esta hora em Leiria está marcado o plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. 
In SIC Notícias - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas 

Os sindicatos de motoristas que têm greve marcada para segunda-feira vão reunir-se hoje em plenários com os associados. 
In SIC Notícias - Notícias| 10/08/2019  

 
Escolha dos camiões para serviços mínimos divide sindicatos e Antram 

Greve dos motoristas em debate na SIC Notícias. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
PSP e GNR autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve dos motoristas 

"Com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  
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´´O Governo deve recorrer a uma requisição civil preventiva´´ 

A posição da Antram face à decisão dos motoristas de manterem a greve. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas com greve marcada reúnem-se hoje em vários plenários 

"A última oportunidade" para a ANTRAM apresentar uma proposta que cancele a greve que começa na próxima semana. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas com greve marcada reúnem-se hoje em vários plenários 

"A última oportunidade" para a ANTRAM apresentar uma proposta que cancele a greve que começa na próxima semana. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
Gabinete de crise reunido 

Primeiro-ministro convocou reunião de emergência com os ministros diretamente envolvidos na crise energética. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
Portugal em situação de crise energética 

Primeiro-ministro convocou gabinete de crise para este sábado. 
In SIC Notícias Online| 10/08/2019  

 
Polícia com câmaras portáteis durante greve dos motoristas 

A GNR e a PSP estão autorizadas a usar câmaras de vídeo portáteis durante a greve de motoristas de mercadorias de matérias 
perigosas, "com vista à proteção e segurança de pessoas e bens". 
In Smooth FM Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se em plenários em véspera de greve 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Smooth FM Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos reúne-se em plenários em véspera de greve 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Smooth FM Online| 10/08/2019  

 
Três ou quatro dias de greve 

A greve dos motoristas tem início marcado para esta segunda-feira e não deverá durar mais do que três ou quatro dias. 
In Sol| 10/08/2019  

 
ANTRAM defende que greve dos motoristas é ´derrota brutal´ para todos os trabalhadores sindicalizados 

Depois de os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas confirmarem este sábado que a greve, agendada para o próximo dia 
12 vai avançar, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu que esta é uma 
"vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados. 
In Sol Online| 10/08/2019  

 
Sindicatos confirmam: ´A greve é para avançar, por tempo indeterminado´ 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) decidiram manter a greve com início na segunda-feira, depois de um plenário conjunto, que se realizou este sábado em 
Aveiras de Cima. 
In Sol Online| 10/08/2019  

 
Motoristas. ´Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve´ 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), disse este sábado, à 
entrada para um plenário com os associados, em Aveiras, que "um levantamento da greve" é um cenário "muito pouco provável". 
In Sol Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já começou o plenário dos motoristas de matérias perigosas para decidir se a greve é para cumprir. 
In TSF - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O plenário dos trabalhadores do Sindicato Independente dos Motoristas, acaba de decidir que a greve de segunda feira é mesmo 
para seguir em frente. 
In TSF - Notícias| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 
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Comissão Municipal de Proteção Civil reúne-se às 9 da manhã desta segunda-feira. 
In TSF Online| 10/08/2019  

 
Vídeo viral mostra como há fuga ao fisco no transporte de matérias perigosas 

Eles estão em greve - uns querem fazer, outros não - e uma das coisas de que se queixam é da falta de remuneração declarada e 
que conte para a reforma ou para quando estão doentes. 
In Tuga.Press Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato Independente de Motoristas mantém paralisação 

A notícia da manhã vem de Leiria depois do plenário dos motoristas de mercadorias, que resulta na manutenção da greve a partir 
da próxima segunda-feira. 
In TVI - Jornal da Uma| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM acusa sindicato de prejudicar os portugueses 

A ANTRAM repudia a greve. 
In TVI - Jornal das 8| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos avançam com greve por tempo indeterminado 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias vai mesmo avançar. 
In TVI - Jornal das 8| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - diretos 

Terminou a reunião de emergência na proteção civil. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Estão reunidos os motoristas de matérias perigosas em plenário para decidir se se mantém a greve agendada para a próxima 
segunda-feira. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Está a decorrer a reunião dos motoristas de matérias perigosas na Azambuja. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A greve dos motoristas está marcada para amanhã e, por isso, mesmo o Governo esteve reunido de emergência hoje em São 
Bento na residência oficial do primeiro-ministro para estudar medidas que possam vir a ser tomadas em caso de necessidade. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Os motoristas de matérias perigosas reúnem-se em plenário esta tarde. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos vão reunir-se com profissionais 

O jornalista António Assis Teixeira vai acompanhar o plenário dos condutores de matérias perigosas durante a tarde e que 
acontece por volta das 4 da tarde. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas reúnem-se em plenário esta tarde, na Azambuja. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos vão reunir-se com profissionais 

Os motoristas do Sindicato Independente de Mercadorias estão reunidos em plenário em Leiria. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido de emergência 

O Governo está reunido de emergência por causa da greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas - direto 

Os motoristas do Sindicato Independente de Mercadorias estão também reunidos em plenário em Leiria. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Governo reunido de emergência - direto 

O Governo está a esta hora reunido de emergência por causa da greve dos motoristas. 
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In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Reunião dos sindicatos de motoristas 

Os motoristas do Sindicato Independente de Mercadorias reúne-se esta manhã em plenário em Leiria. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Governo reunido de emergência - direto 

O Governo está reunido de emergência para acompanhar a situação decorrente do anúncio da greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 10/08/2019  

 
Veículos de pronto-socorro serão prioritários no abastecimento de combustível 

Os veículos de pronto-socorro foram considerados pelo Governo como prioritários no abastecimento de combustível durante a 
greve dos motoristas, revelou hoje a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), que pede que a medida tenha caráter 
definitivo. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
"Desde o ínicio que a vontade da ANTRAM é não cumprir o contrato que tem com os motoristas" 

Nuno Pardal já reagiu, após o plenário convocado pelos sindicatos de motoristas, este sábado. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM: Greve dos motoristas é "derrota brutal" para todos os trabalhadores sindicalizados 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) defendeu este sábado que a greve dos 
motoristas é uma "vitória estrondosa" para os representantes sindicais, mas é "uma derrota brutal" para todos os trabalhadores 
sindicalizados. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas dizem que há margem para evitar a greve em caso de proposta da ANTRAM 

A greve dos motoristas de materias perigosas e mercadorias vai mesmo avançar. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
ANTRAM: "Estes sindicatos preparam-se para incumprir os serviços mínimos" 

Porta-voz da ANTRAM garante que os motoristas de matérias perigosas se preparam para "incumprir os serviços mínimos" 
durante a greve. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia na 
próxima segunda-feira, por tempo indeterminado. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas de "pedra e cal" na greve e revoltados com Governo 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, estão a reunir-se hoje em vários 
plenários com os seus associados em todo o país. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Câmara de Setúbal declara situação de crise energética no concelho 

A Câmara de Setúbal anunciou hoje que acionou o plano de contingência para situações de crise energética no território 
municipal, na sequência da declaração de crise energética feita pelo Governo a propósito da greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas de Mercadorias dizem "sim" à manutenção da greve 

O sindicalista reforça que sem uma mudança de posição da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM) a paralisação avança e lamenta a atitude do Governo. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Motoristas reunidos no estádio de Leiria 

À entrada o líder do sindicato, Pedro Pardal Henriques, disse não ter recebido qualquer documento da ANTRAM, pelo que, para já, 
tudo na mesma para a greve de dia 12. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se 

Depois da reunião convocada pelos sindicatos de motoristas, este sábado, em vários plenários com os seus associados em todo o 
país, foi comunicada que a greve se mantém com início marcado para segunda-feira, dia 12 de agosto. 
In TVI 24 Online| 10/08/2019  

 
SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve dos motoristas 

Cerca de meia centena de motoristas reuniu-se esta manhã no Estádio Municipal de Leiria e, no final, o porta-voz do SIMM, 
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Anacleto Rodrigues, anunciou a manutenção da greve, "por tempo indeterminado", acrescentando que a reunião serviu ainda 
para preparar os piquetes, "para que tudo decorra sem sobressaltos e não haja conflitos". 
In Visão Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: SIMM aprova por unanimidade manutenção da greve 

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a 
manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma 
progressão salarial. 
In Visão Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Sindicatos reúnem-se hoje em plenários com associados 

Os sindicatos de motoristas que entregaram um pré-aviso de greve, com início na segunda-feira, reúnem-se hoje em vários 
plenários com os seus associados, para discutir "assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques. 
In Visão Online| 10/08/2019  

 
Motoristas: Falta de combustível condiciona recolha de resíduos em Faro 

A falta de combustível devido à greve dos motoristas vai condicionar a recolha de resíduos em Faro, divulgou a empresa de gestão 
de águas e resíduos do concelho, que ativou um plano de contingência. 
In Voz do Algarve Online (A)| 10/08/2019  

 
Combustíveis: Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 
In 0 aos 100 Online| 09/08/2019  

 
Combustíveis: Lei não permite armazenamento em jerricãs em edifícios 
In 0 aos 100 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: 521 elementos das forças armadas e de segurança asseguram cargas e descargas 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou hoje que cerca de 500 elementos das 
forças de segurança e armadas vão assegurar serviços mínimos, durante a greve dos motoristas. 
In Açores 9 Online| 09/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 
In Açoriano Oriental| 09/08/2019  

 
Governo pode decretar requisição civil antes da greve dos motoristas 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 09/08/2019  

 
Costa convoca gabinete de crise devido a greve dos camionistas 

A greve dos camionistas levou o primeiro-ministro, António Costa, a convocar o gabinete de crise, numa reunião agendada para as 
10h de sábado de manhã, no Palácio de São Bento 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs com combustíveis em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). 
In Alvorada Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM pede ao sindicato para se render às evidências 

Também os patrões pedem aos sindicatos que se rendam às evidências, o porta-voz da ANTRAM André Matias Almeida, diz que o 
documento da Procuradoria é demolidor e só resta uma solução para este conflito, a desconvocação da greve e o regresso às 
negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
Governo não afasta o recurso a uma requisição civil preventiva 

O Governo não afasta o recurso a uma requisição civil preventiva no que respeita à greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
ANTRAM defende a requisição civil 

Sobre a hipótese de requisição civil, os patrões não têm dúvidas, o porta-voz da ANTRAM André Martins Almeida defende esta 
medida com efeitos imediatos. 
In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias afirma que tudo ainda está em aberto em relação à greve 

Todas as possibilidades estão ainda em cima da mesa, é isso que adianta esta manhã o presidente do Sindicato Independente dos 
Motoristas de Mercadorias, um dos sindicatos que convocou a greve que tem início marcado para a próxima segunda-feira, Jorge 
Cordeiro garante que a greve ainda pode desconvocada, todas as hipóteses estão em aberto até aos plenários marcados para 
amanhã. 
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In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
Torres Vedras já elaborou plano para reagir à greve dos motoristas 
In Badaladas| 09/08/2019  

 
A greve (ainda) não começou, mas as filas para abastecer já e a Guarda não é exceção 

Os portugueses têm acorrido aos postos de abastecimento, antecipando o cenário de greve dos motoristas que se avizinha. 
In Beira.pt Online| 09/08/2019  

 
CRISE DOS COMBUSTÍVEIS. E AGORA? 

Hoje o país entra em crise, ou melhor, mais uma crise, a dos combustíveis. 
In BIRD Magazine Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro convoca reunião de emergência para amanhã em Lisboa 

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião de emergência para sábado de manhã, na sua residência oficial, em 
Lisboa, devido à greve dos motoristas, anunciou fonte do seu gabinete. 
In Cidade FM Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs com combustível em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Cidade FM Online| 09/08/2019  

 
Taxistas congratulam-se por integrarem rede prioritária de abastecimento 

A Federação Portuguesa de Táxi (FPT) congratulou-se hoje com o facto do serviço de táxis ser contemplado no acesso à Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), caso se concretize a greve dos motoristas. 
In Cidade Hoje Online| 09/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível - Direto da Damaia 

Direto de um posto de abastecimento de combustíveis na Damaia, Amadora. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 09/08/2019  

 
3 minutos com Eduardo Cintra Torres 

3 minutos com Eduardo Cintra Torres:- A greve dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 09/08/2019  

 
Quanto ganham os motoristas? 

Os motoristas têm de base um salário de 630 euros, mas o vencimento final é bem superior, contando com os vários suplementos. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 09/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível - Direto de Massamá 

Direto de um posto de combustível em Massamá, Sintra. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 09/08/2019  

 
Governo impõe limites ao abastecimento: 15 litros nos postos REPA e 25 nos outros 

Executivo decretou crise energética até ao dia 21 de agosto. 
In CM TV Online| 09/08/2019  

 
Governo põe limites ao abastecimento: 15 litros nos postos REPA, 25 nos outros 

Executivo decretou crise energética até ao dia 21 de agosto. 
In CM TV Online| 09/08/2019  

 
Governo declara crise energética 

Lista da Rede de Emergência de Postos de Combustível e o site Já Não Dá Para Abastecer salvaguardam a população da greve dos 
motoristas de mercadorias, sem fim à vista. 
In ComUM Online| 09/08/2019  

 
Governo impõe limites ao abastecimento: 15 litros nos postos de emergência e 25 nos outros 

Tribunal rejeitou esta sexta-feira a impugnação dos serviços mínimos fixados pelo Executivo. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Armazenou jerricans com combustível em casa? Pode pagar uma multa até 2750 euros 

Lei que regulamenta a matéria técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios não permite o armazenamento. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas acusam o Governo e Antram pela corrida aos postos de combustível 
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Pedro Pardal Henriques, do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, alega que as entidades recusam cumprir a 
lei. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Procura de combustível já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

A três dias da greve, os motoristas já fazem longas filas para conseguir abastecer os automóveis. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Saiba como funciona a requisição civil. António Costa já a usou duas vezes 

A mesma está prevista desde 1974 para "circunstâncias particularmente graves". 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
CRISE ENERGÉTICA | Motoristas recorrem da decisão do tribunal que apoia serviços mínimos na greve 

Pardal Henriques destacou que a sentença foi proferida em menos de seis horas. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante a greve 

Operadora está empenhada em garantir o cumprimento das suas responsabilidades. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Sargentos preocupados com recurso a militares sem formação em matérias perigosas para conduzir camiões 

Governo declarou esta sexta-feira o estado de crise de emergência energética por 12 dias. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Tudo o que se sabe sobre a greve dos motoristas 

Greve marcada para 12 de agosto está a gerar o caos nos postos de abastecimento. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Greve: o que querem os motoristas? 

Greve marcada para dia 12 de agosto está a gerar o caos nos postos de abastecimento. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Motoristas avançam com queixa contra o Estado no Tribunal Europeu 
In Correio dos Açores| 09/08/2019  

 
Motoristas: EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Diário As Beiras Online| 09/08/2019  

 
Motoristas dizem ainda esperar por proposta da Antram 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse ontem que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a «última oportunidade» para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Diário de Aveiro| 09/08/2019  

 
Começaram as filas a três dias da greve dos motoristas 

Filas de automóveis nos postos de abastecimento de combustíveis começaram a ser formadas ontem em Aveiro, assim como em 
vários pontos do país, a partir do meio da tarde, três dias antes da greve de motoristas de transportes de matérias perigosas, com 
início marcado para a próxima segunda-feira. 
In Diário de Aveiro| 09/08/2019  

 
Motoristas dizem ainda esperar por proposta da Antram 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse ontem que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a «última oportunidade» para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Diário de Coimbra| 09/08/2019  

 
Motoristas dizem ainda esperar por proposta da Antram 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse ontem que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a «última oportunidade» para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Diário de Leiria| 09/08/2019  

 
Suinicultores temem catástrofe com greve de camionistas 

A federação de associações de suinicultores alertou ontem que a greve dos motoristas pode provocar “uma catástrofe” nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afectar o processo de exportação de porcos para a China. 
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In Diário de Leiria| 09/08/2019  

 
Governo declara "situação de alerta" e convoca reunião de emergência da Protecção Civil 

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" no continente entre as 23:59 de hoje e as 23:59 de 21 de 
agosto, e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Protecção Civil para sábado. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços mínimos 

Quer o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, quer o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias 
não terão ainda enviado aos trabalhadores as escalas de serviços mínimos decretadas pelo Governo. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Procura já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se sexta-feira de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

O decreto-lei que regula a matéria técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios indica que "nos locais de utilização no 
interior dos edifícios e dos recintos só é permitida a existência de gases combustíveis nas situações exclusivamente referentes a 
garrafas ou cartuchos de GPL e de gás distinto de GPL". 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
EDP tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

"A EDP Distribuição está empenhada em garantir o cumprimento das suas responsabilidades enquanto operadora da rede de 
distribuição de eletricidade em Portugal continental", garante a empresa. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Solução é negociar novo contrato coletivo de trabalho, diz Bloco de Esquerda 

"Em vez de estarmos a criar crise, era bom estar toda a gente a fazer a negociação necessária para a solução do problema, que é 
um novo contrato coletivo de trabalho", afirmou Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Pardal Henriques candidato a deputado pelo partido de Marinho e Pinto 

O advogado vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) será cabeça-de-
lista em Lisboa do PDR. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Petrolíferas-Pilatos: impossível lavarem as mãos desta greve 

Eu nunca abasteci na ANTRAM, a associação que transporta combustíveis. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para 
segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território. 
In Diário de Trás-os-Montes Online| 09/08/2019  

 
Motoristas dizem ainda esperar por proposta da Antram 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse ontem que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a «última oportunidade» para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Diário de Viseu| 09/08/2019  

 
FECTRANS alcançou pontos de acordo em reunião com a ANTRAM 

A reunião entre a FECTRANS e a ANTRAM que decorreu ontem na sede da ANTRAM, acerca do processo negocial, terminou com 
várias posições negociais, segundo um comunicado da Frente Sindical. 
In Diário do Distrito Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Diário do Distrito Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustíveis em jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
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In Diário do Distrito Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante greve de motoristas 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Diário do Distrito Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristasANTRAM terá até amanhã que negociar com os sindicatos 
para que a greve possa ser desconvocada. 
In Diário do Distrito Online| 09/08/2019  

 
Mais de 500 elementos das forças armadas asseguram cargas e descargas 

Foram requisitados 521 elementos das forças armadas e das forças policiais para assegurar as cargas e descargas de combustível. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Turismo apela ao "bom-senso" dos sindicatos para o cancelamento da greve 

Apesar de saudar os serviços mínimos decretados pelo Governo, presidente da Confederação do Turismo de Portugal vincou que 
não são suficientes. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Governo inclui despacho aos serviços mínimos por zonas 

Matos Fernandes explicou, em conferência de imprensa, que as necessidades do mês de agosto não são idênticas àquelas do mês 
de março. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Carris prevê normal funcionamento do seu serviço de transporte público em Lisboa 

Empresa municipal assegurou durante a última semana a maximização do abastecimento da sua capacidade de armazenamento 
interna. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Vieira da Silva diz que direito à greve não é ilimitado 

O governante acrescentou que os serviços mínimos podem ser mais extensos em relação à greve dos motoristas. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão que dá razão a Governo nos serviços mínimos 

"Rejeitada a providência cautelar, estamos a analisar fundamentos e vamos recorrer ainda hoje para tribunal superior", disse 
Pedro Pardal Henriques. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Já há postos sem qualquer combustível 

Tudo indica que a greve dos motoristas de matérias perigosas é mesmo para avançar já na próxima segunda-feira, dia 12 de 
agosto. 
In Echo Boomer Online| 09/08/2019  

 
Sem fundo de greve, motoristas vão perder 30 euros por dia 

Sindicatos independentes são relativamente recentes e dependem apenas das quotizações, não tendo fundo de greve disponível. 
In ECO - Economia Online| 09/08/2019  

 
Graves Riscos de Acidentes por causa do Alarmismo e da falta de Negociação 

Parece que o alarmismo mediático em volta da greve dos motoristas de produtos perigosos está a tender provocat mais acidentes 
e conflitos que os próprios grevistas, temos estado a constatar tal nas tv's com choques interpessoais nas filas à entrada das 
bombas de gasolina e com o mais que periogoso armazenamento de combustível nas casas e garagens das pessoas que, não 
poucas, armazenam combustível em jerricãs em casa e nas respetivas garagens. 
In Estrategizando Online| 09/08/2019  

 
As ridículas tentativas de gerar o caos e as derrocadas eleitorais da Direita 

"Esta quinta-feira já se formaram longas filas nos postos de abastecimento de várias zonas do país, em especial Lisboa, Porto e 
Algarve. 
In Estrategizando Online| 09/08/2019  

 
Os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos, diz a PGR! 
In Estrategizando Online| 09/08/2019  

 
Polícia de choque vai estar na ponte 25 de Abril para impedir bloqueio 

Na primeira linha do plano da PSP para combater os efeitos da greve dos camionistas, com início marcado para 12 de agosto, está 
sublinhado que a polícia irá garantir "a segurança de infraestruturas críticas e sectores estratégicos nacionais", segundo uma fonte 
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policial, citada pelo jornal Expresso. 
In Executive Digest Online| 09/08/2019  

 
Taxistas congratulam-se por integrarem rede prioritária de abastecimento 

A Federação Portuguesa de Táxi (FPT) congratulou-se esta sexta-feira com o facto do serviço de táxis ser contemplado no acesso à 
Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), caso se concretize a greve dos motoristas. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
Mais de cem postos de abastecimento sem gasóleo 

Corrida aos postos, stocks a esgotar e ainda muitas incertezas quanto ao cenário a esperar a partir de segunda-feira em matéria de 
fornecimento de combustíveis. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
Adiamento da greve "é hipótese" e queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deve cair 

Ouve-se o contra-relógio da greve com início marcado para segunda-feira, mas ainda há quem acredite que a paralisação possa vir 
a ser cancelada. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: MAI declara "situação de alerta" e convoca reunião de emergência da Proteção Civil 

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" no continente entre as 23h59 desta sexta-feira e as 23h59 de 21 
de agosto, e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil para sábado. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
"Há direitos, liberdades e garantias, mas parece que é só para alguns": a reação do Sindicato Independente dos Motoristas à PGR 

Porta-voz do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias diz encarar com "muita tristeza" o parecer da Procuradoria-
Geral da República (PGR) sobre a paralisação dos motoristas. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
Requisição civil prevista desde 1974 para "circunstâncias particularmente graves" 

A requisição civil, que o Governo diz que tentará evitar, mas que admite em caso de incumprimento dos serviços mínimos na 
greve dos motoristas de mercadorias, está prevista na lei desde 1974 e reservada para "circunstâncias particularmente graves". 
In Gaia Semanário Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In Gaia Semanário Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Gaia Semanário Online| 09/08/2019  

 
Declaração de crise energética prevê "medidas excecionais" para enfrentar greve 

A declaração de crise energética feita hoje pelo Governo devido à greve dos motoristas de mercadorias implica "medidas 
excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança 
e emergência médica. 
In Gaia Semanário Online| 09/08/2019  

 
Governo fala ao país sobre greve dos motoristas 

O Governo anunciou que vai realizar uma conferência, pelo meio-dia desta sexta-feira, para "prestar esclarecimentos a respeito da 
crise energética e do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República". 
In i Online| 09/08/2019  

 
FECTRANS continua a negociar com patrões 

Apesar de não aderir à greve, FECTRANS critica serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In i Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas à porta: já há bombas sem combustível 

A greve dos motoristas ainda não arrancou, mas já há postos de abastecimento a ficar sem combustível - as filas constantes já 
começam a fazer-se notar um pouco por todo o país, em várias gasolineiras. 
In Idealista Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

"[Os sindicatos] preparam-se para incumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo" e insistem numa greve "de má fé", 
declarou a ANTRAM num comunicado enviado à agência Lusa. 
In Impala Online| 09/08/2019  
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Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Informa+ Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustíveis em jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Informa+ Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante greve de motoristas 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Informa+ Online| 09/08/2019  

 
Governo declara crise energética a partir da meia-noite 

O Governo declarou a crise energética no país a partir das 23h59 desta sexta-feira e até dia 21. 
In Interior Online (O)| 09/08/2019  

 
Greve continua a gerar polémica mas Marcelo não fala 
In JM| 09/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro convoca reunião de emergência para sábado em Lisboa 

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião de emergência para sábado de manhã, na sua residência oficial, em 
Lisboa, devido à greve dos motoristas, anunciou fonte do seu gabinete. 
In JM Online| 09/08/2019  

 
Greve: 521 elementos militares e polícias asseguram cargas e descargas de combustível 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse que, em caso de incumprimento dos 
serviços mínimos durante a greve dos motoristas, poderão ser ativados cerca de 500 elementos das forças de segurança e 
armadas. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Acusações da Antram à greve dos motoristas e outros temas em 60 segundos 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Transportadoras acusam motoristas de se preparar para incumprir serviços mínimos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Rejeitada providência cautelar dos motoristas contra serviços mínimos 

A providência cautelar que os sindicatos dos motoristas interpuseram contra os serviços mínimos foi rejeitada esta sexta-feira, 
confirmou o Governo. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Costa convoca reunião de emergência sobre greve dos motoristas 

O primeiro-ministro António Costa convocou uma reunião de emergência, sábado, "para fazer o ponto de situação" no âmbito da 
greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Pardal Henriques convidado por 15 sindicatos para assessoria jurídica 

Sobre a greve, Pardal Henriques disse não ver cansaço nos motoristas, apesar de toda a polémica, e considerou que os serviços 
mínimos decretados pelo Governo são um "atentado claro a um direito dos trabalhadores constitucionalmente consagrado". 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Motoristas: Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para 
segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Plenário dos motoristas vai discutir adiamento da greve 

Hipótese de adiar greve para depois de agosto vai ser levada a apreciação dos associados dos sindicatos que reúnem amanhã em 
plenário. 
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In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
ANTRAM afirma que parecer da PGR "é avassalador e demolidor" para argumentos dos sindicatos 

"Estes patrões são a classe média, não são ricos", disse o porta-voz da ANTRAM. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Mediação do Governo ainda vai ser discutida pelos sindicatos. Saiba o que está em causa 

Se os sindicatos aceitarem a proposta feita pela tutela de Pedro Nuno Santos a greve será desconvocado e as partes vão retomar o 
"dialogo e a negociação num novo enquadramento legal". 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Motoristas: Procura já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
segunda-feira. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
ANTRAM defende que "Governo deve decretar a requisição civil preventiva" 

Os patrões defendem esta medida "face aquilo que [os sindicatos] vêm declarando ao longo destes últimos dias". 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas: António Costa convoca gabinete de crise 

O primeiro-ministro chamou para esta reunião os ministros que têm estado envolvidos neste tema referente à paralisação dos 
motoristas, que deverá ter início à meia-noite de dia 12 de agosto. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Motoristas: Turismo apela ao "bom-senso" dos sindicatos para o cancelamento da greve 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

"[O transporte] coloca em causa a segurança das pessoas e a segurança rodoviária também, uma vez que, em caso de acidente 
aumenta a possibilidade desses recipientes com combustível arderem no caso de haver um incêndio como consequência", disse 
João Paulo Saraiva, presidente da Associação de Proteção e Socorro. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Sindicato do Metro de Lisboa reúne-se com outros sindicatos para discutir se se juntam à greve dos motoristas 

O Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa veio a público mostrar a sua solidariedade com os motoristas de 
combustíveis, e deixou em aberto a possibilidade de se juntar à greve dos motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Lusa Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Lusa Online| 09/08/2019  

 
Portugal: Truckers preparing to breach minimum services 
In Lusa Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços mínimos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Minho Online (O)| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustíveis em jerricãs dentro da habitação 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Minho Online (O)| 09/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 
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A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou os serviços mínimos para a greve dos motoristas 
"ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento da procura. 
In Mundo Português Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Mundo Português Online| 09/08/2019  

 
Atenção: Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Mundo Português Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse que os plenários 
de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve dos 
motoristas. 
In Mundo Português Online| 09/08/2019  

 
André Veríssimo: É provável que a greve venha a acontecer 

Diretor do Negócios considera que recuar agora seria uma derrota para os sindicatos e a ANTRAN não está disponível para 
negociar sob a ameaça da greve. 
In Negócios Online| 09/08/2019  

 
Governo fala sobre greve dos motoristas e parecer da PGR ao meio-dia 

Vários representantes do Governo estarão, às 12:00, na Presidência do Conselho de Ministros, com o objetivo de prestar 
esclarecimentos sobre a crise energética e a greve dos motoristas. 
In Negócios Online| 09/08/2019  

 
Tribunal rejeita providência cautelar que impugnava serviços mínimos na greve dos motoristas 

Os sindicatos não concordaram com os serviços mínimos estabelecidos pelo Governo e avançaram com uma providência cautelar. 
In Negócios Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão do tribunal que dá razão a Governo nos serviços mínimos 

"Rejeitada a providência cautelar, estamos a analisar fundamentos e vamos recorrer ainda hoje para tribunal superior", disse 
Pedro Pardal Henriques. 
In Negócios Online| 09/08/2019  

 
Há quem guarde carro atestado para férias e combustível da 1.ª greve 

A família da docente universitária Maria do Céu Marques, de Évora, conta as horas para o início das férias e, antecipando a greve 
dos motoristas, "reservou" um automóvel atestado para a viagem, no sábado, rumo ao Algarve. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para 
segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Táxis com acesso à rede estratégica de postos, mas TVDE ficam de fora 

Classificados como "transporte público de passageiros", os táxis integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) 
na greve dos motoristas de matérias perigosas que se avizinha. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos pela Lusa no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Automobilistas em Lisboa contestam "alarmismo" da greve 

É só segunda-feira que a greve é efetiva mas 'corrida' aos combustíveis já se faz sentir. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Procura já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
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segunda-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Greve de motoristas: CDS disponível para alterar lei dos serviços mínimos 

O líder parlamentar do CDS-PP reiterou hoje disponibilidade para uma eventual alteração à legislação que regula os serviços 
mínimos decretados em caso de greve, após o PS ter considerado "prematura e extemporânea" a iniciativa e pedido serenidade. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Medidas atendem ao interesse nacional, defende ANMP 

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, disse hoje que as medidas anunciadas 
pelo Governo, no âmbito da greve dos motoristas, são "merecedoras de confiança", credíveis e atendem ao interesse nacional. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR é "avassalador e derrota para o sindicato", diz ANTRAM 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Turismo apela ao "bom-senso" dos sindicatos para o cancelamento da greve 

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) notou hoje que os portugueses já estão mais do que sensibilizados para as 
reivindicações dos motoristas e apelou ao "bom-senso" dos sindicatos para que a greve possa ser cancelada. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
EDP tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Carris prevê normal funcionamento do serviço de transporte público 

A Carris garantiu hoje que não prevê que ocorram problemas no normal funcionamento do serviço que oferece, em Lisboa, 
acrescentando que reforçou o seu abastecimento de combustível na sequência da greve dos motoristas prevista para segunda-
feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
SIMM não recebeu resposta à providência cautelar e lamenta posição da PGR 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu hoje à Lusa que ainda não recebeu uma resposta à 
providência cautelar para impugnar os serviços mínimos e lamentou o resultado do parecer da Procuradoria-Geral da República 
sobre a greve. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Requisição civil prevista para "circunstâncias particularmente graves" 

A requisição civil, que o Governo diz que tentará evitar, mas que admite em caso de incumprimento dos serviços mínimos na 
greve dos motoristas de mercadorias, está prevista na lei desde 1974 e reservada para "circunstâncias particularmente graves". 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
STRUN pede a trabalhadores que não se intimidem com serviços minímos 

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) vai manter a greve entre 12 e 20 de 
agosto, associando-se à convocada para o setor, e apela aos motoristas a não se deixarem "intimidar" pelos serviços mínimos. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
PS questiona legalidade de medidas de contingência impostas em Mafra 

O Partido Socialista de Mafra acusou o presidente da autarquia de ter criado alarmismo ao decretar situação de alerta sem se 
verificar crise energética e questionou o Ministério da Administração Interna sobre a legalidade de algumas medidas impostas. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Crise energética prevê "medidas excecionais" para enfrentar greve 

A declaração de crise energética feita hoje pelo Governo devido à greve dos motoristas de mercadorias implica "medidas 
excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança 
e emergência médica. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão do tribunal que dá razão a Governo 

O advogado do sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou que o tribunal recusou a providência 
cautelar que pedia a impugnação dos serviços mínimos definidos pelo Governo e que o sindicato recorrerá ainda hoje da sentença. 
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In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Recurso de militares sem formação em matérias perigosas gera preocupação 

O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS) mostrou-se hoje preocupado com o eventual recurso a militares para 
conduzir camiões durante a greve dos motoristas de pesados de matérias perigosas sem que tenham tido a formação adequada. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Já não há combustíveis em alguns postos de Coimbra! 
In Notícias de Coimbra Online| 09/08/2019  

 
Crise energética: Motoristas: Manuel Machado diz que medidas anunciadas pelo Governo atendem ao interesse nacional 

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, disse hoje que as medidas anunciadas 
pelo Governo, no âmbito da greve dos motoristas, são "merecedoras de confiança", credíveis e atendem ao interesse nacional. 
In Notícias de Coimbra Online| 09/08/2019  

 
Armazenar combustível em jerricãs em casa é ilegal 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Notícias de Coimbra Online| 09/08/2019  

 
EDP tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante greve de motoristas 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Notícias de Coimbra Online| 09/08/2019  

 
Líder no râguebi, fazia praxes e agrediu um adversário. Gustavo Paulo Duarte, quem é o patrão dos patrões na guerra com os 
motoristas? 

Gustavo Paulo Duarte é presidente da ANTRAM que se impõe só pela "massa corporal" nas reuniões. 
In Observador Online| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR sobre greve alvo de críticas. "Serviços mínimos robustos? São conceitos incompatíveis" 

Um advogado e membro da comissão executiva da CIP leu o parecer da PGR e comentou-o ao Observador. 
In Observador Online| 09/08/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas dão até sábado para que Governo apresente proposta 

A "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve dos motoristas será os plenários de 
trabalhadores, no sábado, até às 15h00. 
In Oeiras Digital Online| 09/08/2019  

 
Crise Energética: Há portugueses que estão a armazenar gasolina em sacos de plástico? 

Estão a propagar-se nas redes sociais diversas imagens da corrida aos postos de combustível em Portugal, sobretudo carrinhas 
repletas de jerricãs e outros recipientes para armazenar gasolina ou gasóleo. 
In Polígrafo Online| 09/08/2019  

 
Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para 
segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Altice acionará situação de emergência caso greve se mantenha 

A Altice Portugal anunciou hoje que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas 
convocada para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da Meo. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 
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O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve dos motoristas 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos pela Lusa no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Procura já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
segunda-feira. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Turismo apela ao "bom-senso" dos sindicatos para o cancelamento da greve 

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) notou hoje que os portugueses já estão mais do que sensibilizados para as 
reivindicações dos motoristas e apelou ao "bom-senso" dos sindicatos para que a greve possa ser cancelada. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
SIMM não recebeu resposta à providência cautelar e lamenta posição da PGR 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu hoje à Lusa que ainda não recebeu uma resposta à 
providência cautelar para impugnar os serviços mínimos e lamentou o resultado do parecer da Procuradoria-Geral da República 
sobre a greve. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
PS questiona legalidade de medidas de contingência impostas pela câmara de Mafra 

O Partido Socialista de Mafra acusou o presidente da autarquia de ter criado alarmismo ao decretar situação de alerta sem se 
verificar crise energética e questionou o Ministério da Administração Interna sobre a legalidade de algumas medidas impostas. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Chaotic scenes as drivers go into panic mode over looming truckers´ strike 

Chaotic scenes as drivers go into panic mode over looming truckers' strike. 
In Portugal Resident Online| 09/08/2019  

 
Procura de combustíveis já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se esta sexta-feira de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola 
entre o Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada 
para segunda-feira. 
In Postal do Algarve Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 09/08/2019  

 
Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 09/08/2019  
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Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos pela Lusa no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 09/08/2019  

 
Procura de combustíveis já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
segunda-feira. 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustível em jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In PT Jornal Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustíveis em casa 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In PT Jornal Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante greve de motoristas 

"Com vista a assegurar a continuidade da sua atividade de fornecimento de energia elétrica, estão estabelecidas as ações a adotar 
nas diversas áreas da empresa e respetivas responsabilidades, bem como os meios disponíveis, as viaturas essenciais para garantir 
a movimentação dos operacionais, estando também acautelado o abastecimento de geradores", refere a EDP Distribuição em 
comunicado. 
In PT Jornal Online| 09/08/2019  

 
Fectrans: Protocolo que levou a desconvocar reunião de Abril está quase cumprido 

A próxima reunião está marcada para 14 de Agosto. 
In Público Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar a greve 

O advogado do sindicato dos motoristas de matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse que o plenário de trabalhadores. 
In Rádio Boa Nova Online| 09/08/2019  

 
Parecer positivo da PGR 

Mais de 500 elementos das forças de segurança e armadas vão assegurar os serviços mínimos durante a greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs com combustível em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Rádio Comercial Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Primeiro-ministro convoca reunião de emergência 

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião de emergência para sábado de manhã, na sua residência oficial, em 
Lisboa, devido à greve dos motoristas, anunciou fonte do seu gabinete. 
In Rádio Comercial Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: 521 elementos das forças armadas e de segurança asseguram cargas e descargas - Notícias 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou hoje que cerca de 500 elementos das 
forças de segurança e armadas vão assegurar serviços mínimos, durante a greve dos motoristas. 
In Rádio Nova Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos - Notícias 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Rádio Nova Online| 09/08/2019  
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Requisição civil preventiva é legal. Estivadores, pilotos e professores apoiam motoristas - Notícias 

O Governo só esta sexta-feira vai debater o parecer da Procuradoria-Geral da República que, segundo a SIC-Notícias, diz que é 
legal decretar a requisição civil preventiva - ou seja, recorrer ao processo antes de segunda-feira, data marcada para o início da 
greve dos motoristas. 
In Rádio Nova Online| 09/08/2019  

 
A Antram defende a requisição civil preventiva 

A Antram defende a requisição civil preventiva. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 09/08/2019  

 
MOTORISTAS: ALTICE ACIONARÁ SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CASO GREVE SE MANTENHA 

A Altice Portugal anunciou hoje que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas 
convocada para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da Meo. 
In Rádio Regional Online| 09/08/2019  

 
Governo fala sobre greve dos motoristas e parecer da PGR ao meio-dia 

A Presidência do Conselho de Ministros vai prestar esclarecimentos acerca da crise energética e do parecer do Conselho 
Consultivo da Procuradoria-Geral da República esta sexta-feira, 9 de agosto, pelo meio-dia. 
In Record Online| 09/08/2019  

 
Motoristas recorrem da decisão do tribunal que apoia serviços mínimos 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou que o tribunal recusou a providência 
cautelar que pedia a impugnação dos serviços mínimos definidos pelo Governo e que o sindicato recorrerá ainda hoje da sentença. 
In Record Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 
In Record Online| 09/08/2019  

 
Confira quais os postos de combustível onde ainda é possível abastecer 

Com o cenário de greve dos motoristas de combustíveis no horizonte, confira onde é possível abastecer na região e qual o ponto 
de situação dos postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA). 
In Região de Leiria Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustível em garagens ou arrecadações 

De acordo com a ANEPC, o decreto-lei que regulamenta a matéria técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, refere que 
"nos locais de utilização no interior dos edifícios e dos recintos só é permitida a existência de gases combustíveis nas situações 
exclusivamente referentes a garrafas ou cartuchos de GPL e de gás distinto de GPL". 
In Regiãonline Online| 09/08/2019  

 
Carris prevê normal funcionamento do seu serviço de transporte público em Lisboa 

Numa resposta enviada à agência Lusa, a empresa municipal de transporte público rodoviário de Lisboa dá conta que, 
"antecipando possíveis roturas de 'stock' nas suas instalações, e em articulação contínua com os seus fornecedores de 
combustíveis, assegurou durante a última semana a maximização do abastecimento da sua capacidade de armazenamento 
interna". 
In Regiãonline Online| 09/08/2019  

 
A Antram não vai pedir aos Tribunais que declare a ilegalidade da greve dos motoristas de matérias perigosas 

A Antram não vai pedir aos Tribunais que declare a ilegalidade da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  

 
Governo aprovou a declaração de crise energética 

O Governo aprovou a declaração de crise energética esta sexta-feira, a partir das 0 horas de amanhã até ao dia 21 de Agosto. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  

 
Governo aprovou a declaração de crise energética 

O Governo aprovou a declaração de crise energética esta sexta-feira, a partir das 0 horas de amanhã até ao dia 21 de Agosto. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  

 
Sindicatos fazem ultimato à ANTRAM 

Os sindicatos deram até amanhã a associação que representa os patrões para apresentarem uma proposta convincente, um 
ultimato que considera a ANTRAM é uma farsa e que serve para enganar a opinião pública. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Se até amanhã às 3 da tarde, não houver contraproposta por parte dos patrões, os motoristas mantêm a greve. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  
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PS diz que alterar lei dos serviços mínimos seria "extemporâneo" 

Propostas como a do CDS, "a serem feitas, devem ser feitas em contexto de programa eleitoral e no quadro das eleições", defende 
deputado socialista. 
In Renascença Online| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR sobre greve dos motoristas dá "conforto" a providência cautelar de empresas de transporte 

Grupo de cinco empresas pretende ver declarada a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Renascença Online| 09/08/2019  

 
Apoio aos motoristas 

Vários sindicatos e organizações assinaram uma petição pública de solidariedade com os motoristas que mantêm a greve. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação da ANTRAM 

Direto da sede da Associação Nacional de Transportes para a reação da ANTRAM à do Conselho de Ministros. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Reação à possibilidade de uma requisição civil 

Os patrões defendem a requisição civil preventiva. 
In RTP 1 - Telejornal| 09/08/2019  

 
parecer da PGR sobre a greve dos motoristas - Reações da Antram e do sindicato 

Os patrões consideram que o parecer da Procuradoria é avassalador para os sindicatos e apelam ao cancelamento da greve e 
regresso às negociações. 
In RTP 3 - 18/20| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação da ANTRAM 

A ANTRAM diz que o parecer da Procuradoria-Geral da República é avassalador para o sindicato. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação dos motoristas 

O Governo já se pronunciou sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível - Diretos 

A greve ainda não começou, mas já há uma corrida aos combustíveis. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Já há pelo menos 13 postos de abastecimento sem qualquer tipo de combustível e mais de perto de uma centena onde falha ou 
gasolina ou gasóleo ou GPL, segundo a informação que é avançada pelo site Já Não Dá para Abastecer. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação da ANTRAM 

Reação da ANTRAM ao parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 09/08/2019  

 
MAI decretou situação de alerta até 21 de agosto 

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" no continente entre as 23:59 desta sexta-feira e as 23:59 de 21 
de agosto e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil para este sábado. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Emigrantes engrossam filas para abastecer em Vila Real 

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para 
segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Altice acionará situação de emergência caso greve se mantenha 

A Altice Portugal anunciou hoje que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas 
convocada para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da Meo. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Automobilistas em Lisboa contestam "alarmismo" da greve 

Contra o "alarmismo" da greve dos motoristas, os automobilistas que hoje abasteceram o carro em Lisboa, onde o movimento nos 
postos de abastecimento tem sido normal em toda a cidade, manifestam-se despreocupados, considerando que "é uma questão 
de Pardal". 
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In RTP Online| 09/08/2019  

 
Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos pela Lusa no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Procura de combustíveis já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
segunda-feira. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM considera parecer da PGR "demolidor" dos argumentos dos sindicatos 

A associação patronal dos motoristas, ANTRAM, considerou que as conclusões apresentadas pelo Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República sobre a greve dos motoristas são "avassaladoras" e "demolidoras" para os argumentos que têm 
vindo a ser apresentados pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM considera parecer da PGR "demolidor" dos argumentos dos sindicatos 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM considera parecer da PGR "demolidor" dos argumentos dos sindicatos 

A associação patronal dos motoristas, ANTRAM, considerou que as conclusões apresentadas pelo Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República sobre a greve dos motoristas são "avassaladoras" e "demolidoras para os argumentos que têm 
vindo a ser apresentados pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Sindicatos apoiam motoristas "contra anulação do direito à greve" 

Vários sindicatos e organizações da sociedade civil assinaram uma petição pública de solidariedade com os motoristas que 
mantém a greve. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Turismo apela ao "bom-senso" dos sindicatos para o cancelamento da greve 

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) notou hoje que os portugueses já estão mais do que sensibilizados para as 
reivindicações dos motoristas e apelou ao "bom-senso" dos sindicatos para que a greve possa ser cancelada. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, esclarece a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
SIMM não recebeu resposta à providência cautelar e lamenta posição da PGR 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu hoje à Lusa que ainda não recebeu uma resposta à 
providência cautelar para impugnar os serviços mínimos e lamentou o resultado do parecer da Procuradoria-Geral da República 
sobre a greve. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Sindicatos e organizações da sociedade civil lançam manifesto em solidariedade com motoristas 

Várias organizações sindicais e da sociedade civil subscrevem um manifesto em solidariedade com os motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias, "contra a miséria dos salários e a anulação do direito à greve decretada pelo governo". 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Sindicatos e Comissões de Trabalhadores solidarizam-se com a luta dos motoristas 

Sindicatos e organizações da sociedade civil assinaram uma petição pública de solidariedade com os motoristas que mantêm a 
greve. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
PS questiona legalidade de medidas de contingência impostas pela câmara de Mafra 

O Partido Socialista de Mafra acusou o presidente da autarquia de ter criado alarmismo ao decretar situação de alerta sem se 
verificar crise energética e questionou o Ministério da Administração Interna sobre a legalidade de algumas medidas impostas. 
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In RTP Online| 09/08/2019  

 
Uma nação refém de "pardais" & "duartes" 

A intransigência negocial entre patronato (ANTRAM) e Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) mostra a 
fragilidade de um país que, e de repente, fica refém de um punhado de indivíduos. 
In Rua Direita Online| 09/08/2019  

 
Governo declara situação de emergência energética a partir das 23h59 

Estado aprovou situação de emergência energética já a partir da meia-noite deste domingo. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: 521 elementos das Forças Armadas vão assegurar cargas e descargas 

Ministro do Ambiente não especificou quantos elementos estarão a cargo da segurança durante os serviços mínimos da greve. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Em quantos postos não pode abastecer gasolina? E gasóleo? 

Dados do site Já Não Dá Para Abastecer revelam postos em dificuldades esta sexta-feira. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Automobilistas presos em filas para abastecer no Algarve 

Automobilistas esperam dezenas de minutos para abastecer. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Taxistas congratulam-se por integrarem rede prioritária de abastecimento 

Serviço de táxis vai ser contemplado no acesso à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento caso se concretize a greve dos 
motoristas. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Altice acionará situação de emergência caso greve se mantenha 

A Altice Portugal anunciou que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas convocada 
para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da MEO. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas: do alarmismo à calma em todo o País 

Em Lisboa, os automobilistas que abasteceram o carro manifestaram-se despreocupados, considerando que "é uma questão de 
Pardal". 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Não pode guardar jerricãs em edifícios, alerta Proteção Civil 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa desrespeitam a lei. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Governo fala sobre greve dos motoristas e parecer da PGR ao meio-dia 

Vários representantes do Governo estarão, às 12:00, na Presidência do Conselho de Ministros, com o objetivo de prestar 
esclarecimentos sobre a crise energética e a greve dos motoristas. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Motoristas recorrem da decisão do tribunal que apoia serviços mínimos 

Pardal Henriques destacou que a sentença foi proferida em menos de seis horas. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: EDP tem plano de crise para assegurar eletricidade durante greve 

EDP Distribuição diz estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise para assegurar fornecimento de 
energia elétrica. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Rejeitada providência cautelar para impugnar serviços mínimos na greve dos motoristas 

Os sindicatos queriam que os serviços mínimos decretados pelo Governo não fossem respeitados. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas: os supermercados estão em risco? 

Os produtos frescos, que são distribuídos todos os dias, são os mais difíceis de armazenar. 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Motoristas. Requisição civil prevista desde 1974 para "circunstâncias particularmente graves" 

A requisição civil, que o Governo diz que tentará evitar, mas que admite em caso de incumprimento dos serviços mínimos na 
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greve dos motoristas de mercadorias, está prevista na lei desde 1974 e reservada para "circunstâncias particularmente graves". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Taxistas congratulam-se por integrarem rede prioritária de abastecimento 

A Federação Portuguesa de Táxi (FPT) congratulou-se hoje com o facto do serviço de táxis ser contemplado no acesso à Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), caso se concretize a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Taxistas do Porto cautelosos mas recusam "alarmismo" devido à greve 

Os taxistas mais cautelosos mantêm o depósito cheio, outros circulam com ele "abaixo de meio", certos de que "não vai faltar 
gasóleo", mas todos os ouvidos pela Lusa no Porto recusam "alarmismos" devido à greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Automobilistas em Lisboa contestam "alarmismo" da greve dos motoristas 

Contra o "alarmismo" da greve dos motoristas, os automobilistas que hoje abasteceram o carro em Lisboa, onde o movimento nos 
postos de abastecimento tem sido normal em toda a cidade, manifestam-se despreocupados, considerando que "é uma questão 
de Pardal". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Procura de combustíveis já é maior nos postos da fronteira entre Algarve e Espanha 

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o 
Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para 
segunda-feira. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
António Costa convoca reunião de emergência para sábado em Lisboa 

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se amanhã em São Bento com membros do Governo para acompanhar os 
preparativos para a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Lei não permite armazenamento de combustível em jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Em atualização Motoristas. Tribunal rejeita pedido de impugnação de serviços mínimos, avança TSF 

Segundo a TSF, o tribunal considerou não haver motivo para contrariar os mínimos estabelecidos pelo Executivo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Carris prevê normal funcionamento do seu serviço de transporte público em Lisboa 

A Carris garantiu hoje que não prevê que ocorram problemas no normal funcionamento do serviço que oferece, em Lisboa, 
acrescentando que reforçou o seu abastecimento de combustível na sequência da greve dos motoristas prevista para segunda-
feira. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Sindicato não recebeu resposta à providência cautelar e lamenta posição da PGR 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) garantiu hoje à Lusa que ainda não recebeu uma resposta à 
providência cautelar para impugnar os serviços mínimos e lamentou o resultado do parecer da Procuradoria-Geral da República 
sobre a greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas. Sargentos estão preocupados com o recurso a militares sem formação em matérias perigosas 

O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS) mostrou-se hoje preocupado com o eventual recurso a militares para 
conduzir camiões durante a greve dos motoristas de pesados de matérias perigosas sem que tenham tido a formação adequada. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas. Declaração de crise energética prevê "medidas excecionais" para enfrentar greve 

A declaração de crise energética feita hoje pelo Governo devido à greve dos motoristas de mercadorias implica "medidas 
excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança 
e emergência médica. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  
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Motoristas. SNMMP recorre da decisão do tribunal que dá razão a Governo nos serviços mínimos 

O advogado do sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou que o tribunal recusou a providência 
cautelar que pedia a impugnação dos serviços mínimos definidos pelo Governo e que o sindicato recorrerá ainda hoje da sentença. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de combustíveis em jerricãs em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade durante greve de motoristas 

A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a 
greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 09/08/2019  

 
Vila Verde. A greve ainda não começou, mas as filas para abastecer já 

A greve está marcada para a próxima segunda-feira, 12 de agosto, mas as filas nos postos de abastecimento cada vez são maiores. 
In Semanário V Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão do tribunal que dá razão a Governo 

O advogado do sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou que o tribunal recusou a providência 
cautelar que pedia a impugnação dos serviços mínimos definidos pelo Governo e que o sindicato recorrerá ainda hoje da sentença. 
In Semanário V Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Plenário pode suspender greve 

A greve ainda pode vir a ser desconvocada. 
In SIC - Jornal da Noite| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato diz que ANTRAM está em falta 

Pedro Pardal Henriques diz que a ANTRAM está em falta, porque ainda não transmitiu aos sindicatos, as matrículas dos carros que 
devem assegurar serviços mínimos. 
In SIC - Jornal da Noite| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O principal motivo desta greve dos motoristas é o salário que consideram indigno. 
In SIC - Primeiro Jornal| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Pela 2ª vez no espaço de apenas 4 meses, 2 sindicatos de motoristas entregaram 2 pré-avisos de greve. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 

Ao início da tarde desta sexta-feira, o Governo decretou um período de crise energética que vai entrar em vigor mais logo, às 
23:59 e prolonga-se até ao dia 21 de agosto. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 09/08/2019  

 
Situação de crise energética 

Situação de crise energética - análise de José Gomes Ferreira. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 09/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível 

Tem sido uma manhã de corrida aos combustíveis quando estamos a 3 dias do início da greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 09/08/2019  

 
A três dias da greve, há postos de abastecimento a racionar combustíveis 

Condutores impedidos de abastecer mais do que 15 litros por viatura em algumas bombas. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Taxistas congratulam-se por integrarem rede prioritária de abastecimento 

A integração dos táxis na rede, caso se concretize a greve dos motoristas, era uma das reivindicações dos taxistas. 
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In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Altice acionará situação de emergência caso greve se mantenha 

A Altice Portugal anunciou que ativou o gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Sindicato acusa ANTRAM de estar em falta na escolha dos camiões para serviços mínimos 

Pedro Pardal Henriques acusa a ANTRAM de não fazer algo que lhe competia. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão que dá razão ao Governo nos serviços mínimos 

Pedro Pardal Henriques espera que resposta ao recurso seja rápida. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar fornecimento de eletricidade 

Caso avance a greve dos motoristas a partir de segunda-feira. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Carris prevê normal funcionamento em Lisboa durante a greve 

O governo decretou 75% de serviços mínimos no serviço público de transportes de passageiros. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Primeiro-ministro convoca gabinete de crise para este sábado 

Em causa, a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Primeiro-ministro convoca reunião de emergência para amanhã em Lisboa 

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião de emergência para sábado de manhã, na sua residência oficial, em 
Lisboa, devido à greve dos motoristas, anunciou fonte do seu gabinete. 
In Smooth FM Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs com combustível em edifícios 

As pessoas que estão a armazenar combustível em jerricãs em casa estão em incumprimento da lei que regulamenta a matéria 
técnica de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
In Smooth FM Online| 09/08/2019  

 
FECTRANS não adere à greve mas critica serviços mínimos decretados pelo Governo 

Apesar de não aderir à greve, FECTRANS critica serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Sol Online| 09/08/2019  

 
Governo dá conferência pelo meio-dia para ´prestar esclarecimentos a respeito da crise energética´ 

O Governo anunciou que vai realizar uma conferência, pelo meio-dia desta sexta-feira, para "prestar esclarecimentos a respeito da 
crise energética e do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República". 
In Sol Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

É também para amanhã, mas às 3 da tarde, que estão marcados plenários dos trabalhadores ligados aos sindicatos que ameaçam 
parar. 
In TSF - Notícias| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação da ANTRAM 

Esta é uma greve que ainda não começou e já está a ter efeitos. 
In TSF - Notícias| 09/08/2019  

 
Governo pondera a requisição civil 

Mais vale prevenir do que remediar, é o que está escrito no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e 
é com esta frase, também com este ditado bem em português, que os juízes da PGR dão luz verde ao Executivo para uma 
requisição civil em caso de incumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas, marcada para a próxima segunda-feira e 
por tempo indeterminado. 
In TSF - Notícias| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 
In TSF Online| 09/08/2019  
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EDP Distribuição tem plano de crise para assegurar eletricidade durante a greve 

Na quarta-feira, o Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para esta greve e decretou preventivamente o estado de 
emergência energética. 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
Sindicato recorre da decisão sobre serviços mínimos 

O representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) deu realce às seis horas que foram 
necessárias para se chegar a um veredicto, e disse esperar que isso signifique o fim dos tempos de espera judicial. 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
Antram diz que motoristas vão falhar serviços mínimos 

"[Os sindicatos] preparam-se para incumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo", declarou André Matias de Almeida 
num comunicado enviado à Lusa. 
In TV Record Europa Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

"Será até a essa hora [15:00], nesse plenário, a última oportunidade que a Antram tem para dizer 'meus senhores, vamos 
apresentar uma contraproposta para evitar esta greve'", afirmou Pedro Pardal Henriques em conferência de imprensa no seu 
escritório, em Lisboa. 
In TV Record Europa Online| 09/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Depois da conferência de imprensa do Governo é agora será possível recolher as declarações do Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas. 
In TVI - Jornal da Uma| 09/08/2019  

 
Motoristas culpam Governo e Antram pela corrida aos combustíveis 

A Antram que juntamente com o Governo, foi acusada pelo Sindicato dos motoristas matérias perigosas pela corrida às bombas de 
gasolina. 
In TVI - Jornal da Uma| 09/08/2019  

 
PGR sobre greve dos motoristas - reação Antram 

Direto da sede da Antram, para acompanhar as declarações de André Almeida, porta-voz do patrões. 
In TVI - Jornal da Uma| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Reações ao parecer da PGR 

O parecer da Procuradoria originou reações imediatas e distintas de sindicatos e patrões. 
In TVI - Jornal das 8| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo pode decretar requisição civil 

À meia-noite, o Governo vai decretar a crise energética devido à greve dos motoristas matérias perigosas e não exclui a aplicação 
de requisição civil preventiva. 
In TVI 24 - Notícias| 09/08/2019  

 
Parecer da PGR - reação da ANTRAM 

A Antram defende que o parecer da Procuradoria-Geral da República é demolidor para os sindicatos de motoristas e reitera que 
não acredita que os serviços mínimos sejam cumpridos. 
In TVI 24 - Notícias| 09/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Pedro Pardal Henriques 

Pedro Pardal Henriques diz que o governo está a fazer uma distinção entre portugueses de primeira e segunda. 
In TVI 24 - Notícias| 09/08/2019  

 
Governo declarou crise energética a partir desta noite - comentário 

O Governo declarou crise energética a partir desta noite, devido à greve de motoristas matérias perigosas e não exclui a aplicação 
preventiva da requisição civil. 
In TVI 24 - Notícias| 09/08/2019  

 
Crise energética: conferência de imprensa 

Vieira da Silva, ministro da Segurança Social, já está a fazer uma declaração ao país a propósito da crise energética. 
In TVI 24 - Notícias| 09/08/2019  

 
Motoristas: serviços mínimos assegurados por mais de 500 elementos das forças armadas e policiais 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou esta sexta-feira que cerca de 500 
elementos das forças de segurança e armadas vão assegurar serviços mínimos, durante a greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  
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Combustíveis: táxis considerados prioritários no abastecimento, mas TVDE não 

A Federação Portuguesa de Táxi(FPT) congratulou-se hoje com o facto do serviço de táxis ser contemplado no acesso à Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), caso se concretize a greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Combustíveis: taxis considerados prioritários no abastecimento, mas TVDE não 

A Federação Portuguesa de Táxi(FPT) congratulou-se hoje com o facto do serviço de táxis ser contemplado no acesso à Rede de 
Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), caso se concretize a greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Governo não aceita que condicionem "direitos e liberdade dos portugueses" 

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, disse esta sexta-feira que o Governo "não aceita" 
que condicionem "os direitos e a liberdade dos portugueses". 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
PS acusa Câmara de Mafra de alarmismo após anúncio de estado de alerta municipal 

O Partido Socialista de Mafra acusou o presidente da autarquia de ter criado alarmismo ao decretar situação de alerta sem se 
verificar crise energética e questionou o Ministério da Administração Interna sobre a legalidade de algumas medidas impostas. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Ministro da Administração Interna declara "situação de alerta". Proteção Civil vai reunir de emergência 

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" no continente entre as 23:59 de hoje e as 23:59 de 21 de 
agosto, e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil para sábado. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Sindicato culpa Governo e ANTRAM pelas filas nos postos de combustíveis 

Pedro Pardal Henriques define o plenário de amanhã como prazo para ser apresentada uma contraproposta. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Lei não permite armazenamento de jerricãs em edifícios 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: solução é negociar novo contrato coletivo de trabalho, diz BE 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje ver "muita gente com vontade de ter uma crise", mas "poucas pessoas 
concentradas" na solução para os motoristas, que disse passar por "um novo contrato coletivo" de trabalho. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Em portugal só há greve se e como o governo quiser" 

O parecer da PGR originou reações imediatas e distintas de sindicatos e patrões. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas recorre da decisão do tribunal sobre os serviços mínimos 

O advogado do sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) confirmou que o tribunal recusou a providência 
cautelar que pedia a impugnação dos serviços mínimos definidos pelo Governo e que o sindicato recorrerá ainda hoje da sentença. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 

ANTRAM defende a requisição civil 

A ANTRAM, a associação que representa as empresas, diz que a tendo em conta que o Governo pediu à Procuradoria-Geral da 
República um parecer sobre o pré-aviso de greve, o Governo deve avançar com a requisição civil preventiva. 
In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas faz ultimato a ANTRAM 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas avisa que os plenários de trabalhadores que estão marcados para 
amanhã são a última oportunidade para a associação que representa as empresas apresentar uma proposta que cancela greve dos 
motoristas, o alerta foi deixado por Pedro Pardal Henriques, o advogado do Sindicato. 
In Antena 1 - Notícias| 09/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura - Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Antena Minho Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Sábado é 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
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dos motoristas. 
In Antena Minho Online| 09/08/2019  

 
Anarec apela ao abastecimento das viaturas de forma "organizada e sensata" 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Cidade FM Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicato de insistir numa greve "de má-fé" 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Cidade FM Online| 09/08/2019  

 
Motoristas: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Cidade FM Online| 09/08/2019  

 
FECTRANS volta a reunir-se com a ANTRAM 

Associação que representa os patrões do setor dos motoristas esteve novamente reunida com a FECTRANS, o sindicato que não se 
uniu à greve. 
In CM TV - Notícias CM| 09/08/2019  

 
Motoristas culpam Governo pela corrida aos combustíveis 

E o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas acusou o Governo e a Antram de serem os responsáveis por esta corrida aos 
postos de combustível. 
In CM TV - Notícias CM| 09/08/2019  

 
Corrida às bombas esgota combustível 

PSP - Quase 12 mil operacionais em alerta nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro. 
In Correio da Manhã| 09/08/2019  

 
Massa crítica 
In Correio da Manhã| 09/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços mínimos 

Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Quase xeque-mate 

Só não é xeque-mate pois os efeitos da ameaça já se sentem nas bombas. 
In Correio da Manhã Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Destak Online| 09/08/2019  

 
Um país mafioso 
In Diabo (O)| 09/08/2019  

 
Motoristas não cedem e vão para a greve. PGR não considera, para já, a paralisação ilegal 

Governo recebeu parecer do Conselho Consultivo da PGR e pode decretar a requisição civil preventiva antes de a paralisação 
avançar. 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Ministro do Trabalho já recebeu parecer da PGR. Sindicato mantém greve 

https://www.antenaminho.pt/noticias/motoristas-sabado-e-ultima-oportunidade-para-desconvocar-greve-pardal-henriques/881
https://cidade.iol.pt/noticias/92247/anarec-apela-ao-abastecimento-das-viaturas-de-forma-organizada-e-sensata
https://cidade.iol.pt/noticias/92246/antram-acusa-sindicato-de-insistir-numa-greve-de-ma-fe
https://cidade.iol.pt/noticias/92245/motoristas-sabado-e-ultima-oportunidade-para-desconvocar-greve
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5030bee8-24e8-4d6f-b7e5-c1f203a7567c&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c9b1721c-8236-4b42-a321-f639880099b2&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74e6d098-3d36-4fd0-b5ab-96e2e970b0ff&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67b94602-6fcc-4316-8069-311d48316d21&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/motoristas-antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-nao-cumprir-servicos-minimos
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-nao-cumprir-servicos-minimos
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/andre-verissimo/detalhe/quase-xeque-mate
http://www.destak.pt/artigo/378062-antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-nao-cumprir-servicos-minimos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65d40c00-55d8-4547-b562-664d9ae066d9&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-ago-2019/interior/motoristas-nao-cedem-e-vao-para-a-greve-pgr-nao-considera-para-ja-a-paralisacao-ilegal--11193835.html


O parecer sobre a greve dos motoristas de mercadorias foi aprovado na reunião de hoje do Conselho Consultivo da procuradoria, 
segundo fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR). 
In Diário de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Motoristas avançam para greve. PGR não considera para já a paralisação ilegal 

Governo pode decretar a requisição civil preventiva antes da paralisação avançar. 
In Dinheiro Vivo Online| 09/08/2019  

 
Combustíveis. Anarec garante que postos estão preparados para responder à procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou esta quinta-feira os serviços mínimos para a greve 
dos motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um 
aumento da procura. 
In Expresso Online| 09/08/2019  

 
Se ainda a greve não começou e já é o caos como será segunda-feira? 
In i| 09/08/2019  

 
Cimento Líquido. Há combustível para a greve? 
In Jornal de Notícias| 09/08/2019  

 
Polícias em força a vigiar postos 
In Jornal de Notícias| 09/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder à procura 

A Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis considera os serviços mínimos para a greve dos motoristas "ajustados e 
razoáveis" e garante que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento da procura. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Há combustível para a greve? 

A partir do momento em que as greves sejam decididas pela sua inconveniência pública, acabam. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar a greve 

O advogado do sindicato dos motoristas de matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse que o plenário de trabalhadores 
agendado para sábado é a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve de dia 12. 
In Jornal de Notícias Online| 09/08/2019  

 
Plenário dos motoristas vai discutir adiamento da greve 
In Jornal Económico (O)| 09/08/2019  

 
Plenário dos motoristas vai discutir adiamento da greve 

Hipótese de adiar greve para depois de agosto vai ser levada a apreciação dos associados dos sindicatos que reúnem amanhã em 
plenário. 
In Jornal Económico Online (O)| 09/08/2019  

 
Patrões esperam acordo com a CGTP para a semana 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias espera fechar um acordo de contratação 
coletiva com a Fectrans, filiada na CGTP, durante a próxima semana. 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 09/08/2019  

 
Plenário dos motoristas vai discutir adiamento da greve 

A hipótese de adiamento da greve marcada para 12 de agosto para depois das férias de verão dos portugueses vai ser levada à 
apreciação dos associados dos sindicatos dos motoristas que se reúnem amanhã, sábado, em plenário, em Aveiras. 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 09/08/2019  

 
Greve pode afetar exportação de porcos para a China caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou, na quinta-feira, que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" 
nas explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Minho Online (O)| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços mínimos 

"[Os sindicatos] preparam-se para incumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo", declarou André Matias de Almeida 
num comunicado enviado à agência Lusa. 
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In Negócios Online| 09/08/2019  

 
A greve (ainda) não começou, mas as filas para abastecer já 

Os portugueses têm acorrido aos postos de abastecimento, antecipando o cenário de greve dos motoristas que se avizinha. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de não irem cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou, esta quinta-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Estivadores lutaram, agricultores reclamaram e motoristas ´travaram´ país 

A legislatura fica marcada por protestos de estivadores, suinicultores e produtores de leite, que motivaram intervenção do 
Governo, mas sobretudo pela greve dos motoristas de matérias perigosas que parou o país - e que promete voltar a parar na 
próxima segunda-feira - e levou o executivo a decretar "situação de alerta". 
In Notícias ao Minuto Online| 09/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
APED está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In Porto Canal Online| 09/08/2019  

 
Regulator monitoring fuel prices as strike looms 

The National Energy Sector Authority (ENSE), the oil sector supervisor, will "closely" monitor "fuel price developments" in the 
coming weeks due to the possible fuel truck driver strike scheduled for 12 August. 
In Portugal News Online (The)| 09/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Procuradoria aceita requisição civil antes da paralisação - O país que se prepara para as bombas vazias 

A três dias da paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas poder vir a arrancar, por tempo indeterminado, a 
agricultura é um dos sectores mais preocupados — parar, no que toca a produtos perecíveis e animais, poderá levar ao caos, 
estendendo os efeitos aos elos seguintes da cadeia, da indústria e distribuição. 
In Público| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas não desiste da greve mas mostra-se disponível para desconvocar o protesto se a 
ANTRAM avançar com uma proposta até às 3 da tarde de amanhã, a hora começam plenário de trabalhadores afetos a este 
sindicato, por seu lado a ANTRAM mantém a recusa em negociar enquanto houver pré-aviso de greve, os patrões acusam ainda os 
sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços mínimos, a greve dos motoristas arranca na segunda-feira, os serviços 
mínimos variam entre os 50 e os 100 por cento. 
In Rádio Comercial - Notícias| 09/08/2019  

 
Anarec apela ao abastecimento das viaturas de forma "organizada e sensata" 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Rádio Comercial Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicato de insistir numa greve "de má-fé" 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Rádio Comercial Online| 09/08/2019  
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Motoristas: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Rádio Comercial Online| 09/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura - Notícias 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Rádio Nova Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Começamos com a greve dos motoristas da matérias perigosas. 
In Rádio Observador - Notícias| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A três dias do início da greve, mantém-se o braço de ferro entre sindicatos e a associação que representa os patrões. 
In Renascença - Notícias| 09/08/2019  

 
Patrões falam em greve de "má-fé" e dizem que os sindicatos não querem cumprir serviços minímos 

Na quinta-feira, Pardal Henriques, advogado do sindicato dos motoristas, afirmou que a Antram tem no sábado a "última 
oportunidade" para apresentar uma proposta que cancele a greve. 
In Renascença Online| 09/08/2019  

 
Patrões falam em greve de "má-fé" e dizem que sindicatos não querem cumprir serviços minímos 

Na quinta-feira, Pardal Henriques, advogado do sindicato dos motoristas, afirmou que a Antram tem no sábado a "última 
oportunidade" para apresentar uma proposta que cancele a greve. 
In Renascença Online| 09/08/2019  

 
Negociações entre FECTRANS e ANTRAM 

A ANTRAM garante que os sindicalizados na FECTRANS, bem como outros trabalhadores que assim queiram, vão ter melhores 
condições no próximo ano. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços mínimos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM reclama requisição civil antes do início da greve 

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), através do seu porta-voz André Matias de 
Almeida acusa os sindicatos dos motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de 
insistirem numa greve "de má-fé" e pedem a requisição imediata. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM reclama requisição civil antes do início da greve 

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias acusa os sindicatos dos motoristas de se prepararem 
para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-fé", pedindo a imediata 
requisição civil. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Pardal Henriques garante cumprimento de serviços mínimos 

É a garantia dada pelo porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa motoristas de se prepararem para "incumprir" serviços mínimos 

Associação diz que postura de Pardal Henriques, porta-voz do SNMMP, "legitima uma requisição civil preventiva" por parte do 
Governo e que este insiste numa greve "de má-fé". 
In Sábado Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 09/08/2019  

 
Destaques da "Rádio Renascença" 

Destaques da "Rádio Renascença". 
In SIC - Edição da Manhã| 09/08/2019  

 
Destaques da "Rádio Renascença" 

Destaques da "Rádio Renascença", em direto com Beatriz Lopes. 
In SIC - Edição da Manhã| 09/08/2019  

 
A questão dos serviços mínimos 

Pedro Pardal Henriques garante que os motoristas vão cumprir os serviços mínimos e que a ANTRAM está em falta porque ainda 
não transmitiu aos sindicatos as matrículas dos carros que devem assegurar esses serviços mínimos. 
In SIC - Edição da Manhã| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 09/08/2019  

 
Anarec apela ao abastecimento das viaturas de forma "organizada e sensata" 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Smooth FM Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicato de insistir numa greve "de má-fé" 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Smooth FM Online| 09/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Smooth FM Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Já há filas esta manhã nos postos de abastecimento em Lisboa. 
In TSF - Notícias| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo vai debater hoje o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, sobre a greve dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 09/08/2019  

 
Antram acusa sindicatos de se prepararem "para incumprir serviços mínimos" 

Sindicatos têm até 24 horas antes do início da greve para "enviar aos empregadores as escalas (identificação dos trabalhadores)" 
que irão cumprir os serviços referidos. 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM fala de "ato de campanha partidária de um candidato a deputado" 

Porta-voz da ANTRAM acusa Pardal Henriques de querer fazer carreira política "à boleia" do sindicato e "à custa de 
trabalhadores". 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
Pardal Henriques denuncia "reportagens encomendadas". Mas não diz quais são 

Porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas aponta o dedo à comunicação social. 
In TSF Online| 09/08/2019  

 
Antram acusa Pedro Pardal Henriques de se estar a aproveitar do conflito laboral dos camionistas 

O porta-voz da Antram acusa Pedro Pardal Henriques de se estar a aproveitar do conflito laboral dos camionistas, para proveito de 
uma carreira política. 
In TVI - Diário da Manhã| 09/08/2019  

 
Protesto dos motoristas de matérias perigosas 

A garantia do vice-presidente do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas é que a greve não vai ser desconvocada. 
In TVI - Diário da Manhã| 09/08/2019  

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-nao-cumprir-servicos-minimos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ead0c640-a3c1-4309-9a65-345e5b74ea64&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b093837b-507c-4db3-8515-577bfa89e0c1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56b3cf11-33af-42eb-8036-c7669ab05a79&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://sicnoticias.pt/economia/2019-08-09-Antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-nao-cumprir-servicos-minimos
https://smoothfm.iol.pt/noticias/92247/anarec-apela-ao-abastecimento-das-viaturas-de-forma-organizada-e-sensata
https://smoothfm.iol.pt/noticias/92246/antram-acusa-sindicato-de-insistir-numa-greve-de-ma-fe
https://smoothfm.iol.pt/noticias/92245/motoristas-sabado-e-ultima-oportunidade-para-desconvocar-greve
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=790faa9a-a568-46ab-8f4a-67510690262a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88542f4c-f458-424b-b27a-d396323cc589&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/interior/antram-acusa-sindicatos-de-se-prepararem-para-incumprir-servicos-minimos-11194096.html
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/interior/antram-fala-de-ato-de-campanha-partidaria-de-um-candidato-a-deputado-11193911.html
https://www.tsf.pt/portugal/economia/interior/pardal-henriques-denuncia-reportagens-encomendadas-mas-nao-diz-quais-sao-11193848.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b63b15e3-2fb2-469b-abeb-524f54af3f93&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=adfd335c-e920-452a-99b0-e98c28ba6ed5&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


 
ANTRAM acusa sindicato de Pardal Henriques de agir de má fé 

O porta-voz da ANTRAM acusa Pedro Pardal Henriques de se estar a aproveitar do conflito laboral dos camionistas para lançar 
carreira política. 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
ANTRAM diz que sindicatos se preparam para não cumprir serviços mínimos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In TVI 24 Online| 09/08/2019  

 
Greve dos motoristas irá provocar graves consequências na economia 
In Vida Económica| 09/08/2019  

 
Motoristas: Antram acusa sindicatos de se prepararem para não cumprir serviços minímos 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) acusou hoje os sindicatos dos 
motoristas de se prepararem para não cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo e de insistirem numa greve "de má-
fé". 
In Visão Online| 09/08/2019  

 

Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Açores 9 Online| 08/08/2019  

 
SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Açores 9 Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 08/08/2019  

 
"Barbaridade". Motoristas contra serviços mínimos decretados 

Os sindicatos dos motoristas mostram-se esta quarta-feira contra os serviços mínimos decretados pelo Estado para a greve 
agendada para 12 de agosto. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 08/08/2019  

 
Greve mantém-se. Requisição civil preventiva pode vir a ser usada 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para catástrofe nas explorações caso falte ração devido à greve dos combustíveis 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afectar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Alvorada Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para catástrofe nas explorações caso falte ração devido à greve dos combustíveis 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afectar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Alvorada Online| 08/08/2019  

 
O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas não desconvoca a greve 

Esta noite o Sindicato dos Motoristas garantiu que não desconvoca a greve anunciou o porta-voz Pedro Pardal Henriques. 
In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
ANTRAM defende a requisição civil 

O Governo pode e deve avançar com a requisição civil, é a opinião da ANTRAM, a Associação dos Transportadores de Mercadorias, 
olhando para a declaração feita esta noite por parte dos motoristas que dizem que não vão desconvocar a greve e tendo em conta 
que o Governo pediu à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o pré-aviso de greve, declarações de André Matias de 
Almeida, porta-voz da ANTRAM. 
In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A esta hora está a decorrer já a declaração do assessor jurídico do sindicato, Pedro Pardal Henriques. 
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In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Em contagem decrescente para a greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada para o dia 12, agentes da PSP, militares 
da GNR e elementos das Forças Armadas com carta de pesados, estão a receber formação de urgência para transporte e 
manuseamento de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo decretou que mesmo em greve os motoristas devem garantir a realização de entre 50 a 100 por cento dos serviços. 
In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
Motoristas: ´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Antena Livre Online| 08/08/2019  

 
Waze mostra onde estão os postos de combustível de emergência (com mapa) 
In Automundo Online| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 por 
tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Beira.pt Online| 08/08/2019  

 
Plataforma Waze e Vost.pt mostram postos de combustível da rede de emergência mais próximos 
In Beira.pt Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Marcelo acompanha o que se passa mas só comenta em Portugal 

O Presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Cidade FM Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Cidade FM Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: GNR descontente com chamada aos serviços mínimos 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Cidade FM Online| 08/08/2019  

 
GNR descontente com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Cidade FM Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato confirma impugnação dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Cidade FM Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Esta tarde, o porta-voz da ANTRAM esteve na CMTV, onde explicou que com o aumento do salário base dos motoristas já em 
2020, as empresas terão um aumento do custo a rondar os 300 euros por cada trabalhador. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 08/08/2019  

 
Corrida aos postos de combustível 

Já há postos de abastecimento sem combustível. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 08/08/2019  

 
ANTRAM reúne-se com FECTRANS 

Direto de Lisboa para fazer o ponto da situação da reunião entre a Antram e a FECTRANS. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 08/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Direto 
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Dois sindicatos vão tentar impugnar serviços mínimos decretados ontem, para a greve dos motoristas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 08/08/2019  

 
Mais um sindicato de motoristas impugna serviços mínimos e avança com queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas considera que "o que o Governo fez é um atentado aos trabalhadores". 
In CM TV Online| 08/08/2019  

 
CGTP diz que serviços mínimos da greve dos motoristas põem em causa direito que é conquista do 25 de Abril 

Central sindical considerou que o Governo do PS decretou serviços mínimos "que, na prática, são máximos". 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques mantém greve e acusa Governo de maior ataque de sempre aos trabalhadores 

Advogado não desconvocou a greve dos motoristas de matérias perigosas, que se inicia a 12 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Marcelo Rebelo de Sousa deixou o carro atestado antes de viajar para a Alemanha 

Presidente da República está em Rostock, a nordeste da Alemanha, onde se encontra em visita oficial até sexta-feira. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
CDS defende alteração à lei dos serviços mínimos para garantir que o país não pára 

Centristas pretendem garantir que "os serviços mínimos asseguram a normalidade do País". 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM apela ao Sindicado dos Motoristas para dar passo atrás nesta greve desajustada 

"Impacto para os portugueses será muito grande apesar dos serviços mínimos", alertou Matias de Almeida. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: APED está bastante tranquila com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Associação de Transportadores de passageiros apela ao cumprimento dos serviços mínimos 

Greve ameaça parar o país uma vez que vai afetar todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o seu descontentamento. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Mais um sindicato de motoristas impugna serviços mínimos e avança com queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

SNMMP vai entregar queixa por considerar que "o que o Governo fez é um atentado aos trabalhadores". 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Sábado é última oportunidade para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura - Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
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In Destak Online| 08/08/2019  

 
SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Destak Online| 08/08/2019  

 
APED está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In Destak Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve - Pardal Henriques 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Destak Online| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

A informação estará disponível em https://janaodaparaabastecer. 
In Diário As Beiras Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Diário As Beiras Online| 08/08/2019  

 
Já há corrida aos combustíveis na região 

O Comando Geral da GNR está a preparar um planeamento de operações para fazer face a incumprimentos na circulação 
rodoviária ou alteração de ordem pública, perante a eventual greve de motoristas, segundo informou a GNR de Leiria ao nosso 
jornal. 
In Diário de Leiria| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 08/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra decreta estado de alerta municipal. Há restrições ao abastecimento 

O início da greve dos motoristas está marcada para segunda-feira, mas a corrida aos postos de combustíveis no país já se faz 
sentir. 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 

A operadores de transportes da Área Metropolitana do Porto lembra que "mais de 60%" das suas viaturas são movidas a gás 
natural ou 100% elétricas" e para a restante frota movida a diesel há combustível de reserva para "alguns dias". 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

As associações de suinicultores afirmam que a greve pode ainda afetar o processo de exportação de porcos para a China, fazendo 
com que não sejam cumpridos alguns prazos, previamente acordados, penalizando a economia portuguesa. 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques apela aos motoristas: "Recusem trabalho suplementar" 

Advogado apela à participação dos motoristas num plenário no próximo sábado, em Aveiras. 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Sindicato quer impugnar serviços mínimos 

Pedro Pardal Henriques diz que Governo fez "atentado aos trabalhadores". 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  
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Motoristas: Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Diário do Distrito Online| 08/08/2019  

 
Organizações sindicais subscrevem manifesto de apoio à greve dos motoristas 

Várias organizações sindicais e particulares prepararam e assinaram um Manifesto de solidariedade para com a luta dos 
motoristas portugueses. 
In Diário do Distrito Online| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

.O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva 
In Diário do Minho Online| 08/08/2019  

 
"Site" mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

A informação estará disponível em https://janaodaparaabastecer. 
In Diário do Minho Online| 08/08/2019  

 
400 militares vão conduzir camiões com matérias perigosas 

Se a greve dos motoristas de transportes de pesados avançar no próximo dia 12 há já um conjunto de medidas preparado para 
amenizar os efeitos da paralisação. 
In Diário dos Açores| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra já está a restringir abastecimento de combustível 

Abastecimento de ligeiros em bombas do concelho está limitado a 25 litros por viatura. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

Anarec garante que os seus associados estão "preparados para a maior afluência dos consumidores finais" às bombas de 
combustível. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
PR acompanha "tudo o que se passa" mas só se pronunciará em Portugal 

Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que "no momento oportuno, se for caso disso, depois de regressado a território português", 
poderá pronunciar-se. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O Partido Comunista Português destaca que deve haver uma negociação coletiva de modo a resolver a situação e reitera a defesa 
ao direito à greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 

A maior operadora de transportes do Porto, destaca que "mais de 60%" das suas viaturas são movidas a gás natural ou 100% 
elétrica. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
APED está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias, prevista arrancar na 
segunda-feira. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Motoristas exigem ao Governo envio de mapas de férias das empresas do setor 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) exigiu hoje ao Governo o "envio urgente" dos mapas de férias 
de 2018 das empresas do setor para que os motoristas possam cumprir os serviços mínimos decretados. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos 

Representante do setor apelou a que a greve "corra de forma normal", para que os portugueses possam continuar a usar os 
transportes públicos. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques garante que greve vai avançar 

Porta-voz dos motoristas de matérias perigosas reforçou que a greve não será desconvocada. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  
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Sindicato vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal Europeu 

Pedro Pardal Henriques apela a todos os motoristas para que recusem realizar trabalho suplementar no próximo fim de semana. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
SIMM avança com impugnação e requer apreciação em 48 horas 

Sindicato Independente exige também mapas de férias dos motoristas em agosto de 2018 para avaliar quantos estavam a 
trabalhar no "período homólogo", base do cálculo para serviços mínimos. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
Fectrans critica serviços "máximos", Antram apela a diálogo 

Federação que representa maioria dos motoristas e a Antram prosseguem negociações esta quinta-feira. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
Associados da Antram demarcam-se de providência contra greve 

Providência interposta por cinco empresas de transporte não encontra apoio nos associados da Antram. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
GNR descontente com chamada aos serviços mínimos 

Os profissionais da Guarda estão descontentes pelo facto da GNR ter sido chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 
para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
CGTP: Serviços mínimos põem em causa "direito à greve" 

A CGTP considera que o Governo tem feito uma "intensa campanha para atacar e limitar o direito do exercício de greve", devido 
aos serviços mínimos na greve dos motoristas e, antes, na dos enfermeiros. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
Já há mais de 30 postos com falta de combustível 

Dos 2913 postos nacionais, já há mais de 30 que apresentam falhas de distribuição, segundo o site janaodaparaabastecer. 
In Executive Digest Online| 08/08/2019  

 
374 postos de abastecimento a 100% 

Já é conhecida a lista de postos de abastecimento de combustíveis que estarão a funcionar a 100% caso se confirme a greve 
prevista para 12. de Agosto 
In Expresso do Oriente Online| 08/08/2019  

 
Coletes amarelos querem juntar-se à greve dos motoristas e entupir Ponte 25 de Abril. Governo foi alertado 

Marchas lentas na A1 e A2, é esta a intenção de um dos grupos afetos aos coletes amarelos portugueses. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra restringe abastecimento de combustível 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou esta quinta-feira que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" 
nas explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques já foi motorista? André Almeida é militante do PS? Quem é o líder da FECTRANS? Quem é quem na greve dos 
motoristas 

O principal rosto da paralisação, dono de um Maserati que deixou de conduzir após ter sido barrado na autoestrada (contou ao 
Expresso), vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), e cabeça de listas às 
eleições legislativas pelo círculo de Lisboa, em representação do Partido Democrático Republicano (PDR), iniciativa política de 
Marinho e Pinto. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
PS considera alteração da lei dos serviços mínimos "extemporânea" 

O deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro considerou esta quinta-feira que a proposta do CDS-PP de alteração da lei que regula os 
serviços mínimos em caso de greve é "prematura e extemporânea" e pediu serenidade relativamente à paralisação dos 
motoristas. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Federação dos Sindicatos de Transportes e Antram reúnem-se na manhã desta quinta-feira 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reúne-se esta manhã com a Associação Nacional de 
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Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram). 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. Negociações da ANTRAM com FECTRANS avançam 

A reunião desta quinta-feira entre a ANTRAM - Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias e a 
FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicaçõe terminou com "avanços importantes", disse ao Expresso 
André Matos de Almeida, o advogado que representa a associação patronal. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
APED está "bastante tranquila" com serviços mínimos anunciados 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse esta sexta-feira à Lusa o diretor-geral. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas avança, reafirma Pedro Pardal Henriques 

O porta-voz do sindicato das matérias perigosas critica os serviços mínimos impostos pelo Governo e fala em violação do direito à 
greve. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas avança, reafirma Pedro Pardal Henriques 

Pedro Pardal Henriques, o porta voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, reafirma que a greve avança, esta 
segunda-feira dia 12. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Sindicato vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse esta quinta-feira à Lusa o advogado Pedro Pardal 
Henriques. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelou hoje que tem um "plano de contingência dinâmico e adaptável a 
diferentes situações" devido à greve dos motoristas de mercadorias, com início previsto para segunda-feira e por tempo 
indeterminado. 
In Gaia Semanário Online| 08/08/2019  

 
Governo decretou serviços minimos 

O Governo decretou ontem serviços mínimos entre 50 e 100 por cento para a paralisação dos motoristas, agendada para a 
próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado. 
In Horizonte FM Online| 08/08/2019  

 
Greve 2.0 - Os meios (e os motoristas) não podem justificar o fim de quase tudo 

Até ao próximo sábado ainda vamos viver num país em estado de grande dúvida: Será que há greve dos motoristas ou chegam a 
acordo e é cancelada? 
In i Online| 08/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques confirma greve dos motoristas de matérias perigosas 

Pedro Pardal Henriques declarou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, que a greve dos motoristas de matérias 
perigosas vai mesmo avançar. 
In i Online| 08/08/2019  

 
Ainda quer abastecer o automóvel? Site mostra postos de combustível disponíveis 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Postos de abastecimento estão preparados para responder 

A Anarec considerou os serviços mínimos para a greve dos motoristas ajustados e razoáveis, e garantiu que os postos de 
abastecimento estão preparados para responder a um aumento da procura. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 

https://expresso.pt/sociedade/2019-08-08-Federacao-dos-Sindicatos-de-Transportes-e-Antram-reunem-se-na-manha-desta-quinta-feira
https://expresso.pt/economia/2019-08-08-Motoristas.-Negociacoes-da-ANTRAM-com-FECTRANS-avancam
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-08-APED-esta-bastante-tranquila-com-servicos-minimos-anunciados
https://expresso.pt/sociedade/2019-08-08-Greve-dos-motoristas.-Profissionais-da-GNR-descontentes-com-chamada-aos-servicos-minimos
https://expresso.pt/economia/2019-08-08-Greve-dos-motoristas-avanca-reafirma-Pedro-Pardal-Henriques-1
https://expresso.pt/economia/2019-08-08-Greve-dos-motoristas-avanca-reafirma-Pedro-Pardal-Henriques
https://expresso.pt/economia/2019-08-08-Sindicato-vai-impugnar-servicos-minimos-e-entregar-queixa-no-Tribunal-dos-Direitos-do-Homem
https://gaiasemanario.net/motoristas-autocarros-do-porto-com-plano-dinmico-e-adaptvel-em-caso-de.htm
http://www.horizontefm.pt/destaque/governo-decretou-servicos-minimos/
https://ionline.sapo.pt/artigo/667454/greve-2-0-os-meios-e-os-motoristas-nao-podem-justificar-o-fim-de-quase-tudo?seccao=Opiniao_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/667543/pedro-pardal-henriques-confirma-greve-dos-motoristas-de-materias-perigosas-?seccao=Portugal_i
https://www.impala.pt/noticias/politica/site-postos-combustivel-proximos/
https://www.impala.pt/noticias/politica/motoristas-postos-de-abastecimento-estao-preparados-para-responder-a-procura-segundo-a-anarec/


a paralisação. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros disse hoje que, se os serviços mínimos 
decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias "serão 
mínimos". 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com decisão do governo 

A GNR foi chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas - Pardal Henriques 

O advogado do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os plenários de trabalhadores no sábado são a "última 
oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas considera que "o que o Governo fez é um atentado aos trabalhadores" 
e apela a que motoristas recusem trabalho suplementar. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Video: Condutor impedido por populares de abastecer bidon instalado em carrinha 

Um video que circula nas redes sociais mostra um condutor a ser impedido de abastecer um bidon instalado na parte de trás de 
uma carrinha. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura, segundo a Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 
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Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Informa+ Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder à procura, diz Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In JM Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In JM Online| 08/08/2019  

 
PSD alerta que a greve dos motoristas vai ameaçar seriamente os interesses do país 

O PSD alertou hoje que a greve dos motoristas vai ameaçar seriamente os interesses do país e pediu ao Governo recato na 
mediação do conflito, considerando que a época pré-eleitoral "não pode ser aproveitada para exercícios desproporcionados de 
autoridade". 
In JM Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In JM Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas: ´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In JM Online| 08/08/2019  

 
Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A Câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Marcelo está na Alemanha mas deixou o carro "atestado" 

O presidente da República disse que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas recusou 
pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
PCP solidário com motoristas e CDS de pé atrás com alguns sindicatos 

O Governo socialista fixou na quarta-feira os serviços mínimos para a greve depois das propostas dos sindicatos e da associação 
patronal Antram terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluiriam trabalho suplementar e operações de 
cargas e descargas. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Motoristas vão impugnar serviços mínimos e avançar com queixa contra Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e vai 
apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Algarve teme "impacto brutal" da greve em pleno verão 

A partir da próxima segunda-feira, 12 de agosto, o Algarve pode "parar" com mais uma greve dos motoristas de matérias 
perigosas. 
In Jornal do Algarve Online| 08/08/2019  
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Postos de abastecimento estão preparados para responder à procura 

ANAREC considera os serviços mínimos ajustados e garante que os postos de abastecimento estão preparados. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
ANTRAM: Greve dos motoristas "vai ter um impacto muito maior no país do que para as empresas do setor" 

"Isto não é uma guerra para ver quem ganha ou quem perde", garante o porta-voz da ANTRAM, mas "o país, as empresas que 
sofrem diariamente com o impacto das relações laborais que têm e os trabalhadores que já não vão ter os aumentos para 2020" 
são os derrotados da greve. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
Motoristas avançam com queixa contra o Estado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

O SNMMP vai também pedir a impugnação dos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

Em conferência de imprensa, o rosto mais visível da greve - que não foi desmarcada - insistiu num argumentário que tem usado 
nas semanas mais recentes. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura, segundo a Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Lusa Online| 08/08/2019  

 
SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Lusa Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Lusa Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Lusa Online| 08/08/2019  

 
Médio Tejo | Saiba em que bombas pode abastecer o carro em caso de greve 

Fila nas bombas de gasolina em Vila Nova da Barquinha. 
In Médio Tejo Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura, segundo a Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Minho Online (O)| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os profissionais da guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Minho Online (O)| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Nas vésperas da greve dos motoristasUm 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua 
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disponibilidade foi lançado, divulgaram as plataformas Waze e Vost. 
In Minho Online (O)| 08/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Mundo Português Online| 08/08/2019  

 
"Não se chamam polícias para conduzir camiões, ainda mais com matérias perigosas, isso não aceitamos" afirma o presidente da 
Associação dos Profissionais da Guarda 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Mundo Português Online| 08/08/2019  

 
CGTP diz que serviços mínimos põem em causa direito que é conquista do 25 de Abril 

A CGTP-IN anunciou hoje que discorda do despacho do Governo sobre os serviços mínimos para a greve de motoristas, 
considerando que este põe em causa "um direito que é conquista do 25 de Abril". 
In Negócios Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara situação de alerta e restringe abastecimento 

O abastecimento de ligeiros em bombas do concelho de Mafra está limitado a 25 litros por viatura, enquanto o abastecimento de 
pesados está limitado a 100 litros por veículo. 
In Negócios Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP destaca que deve haver uma negociação coletiva de modo a resolver a situação e reitera a defesa ao direito à greve, 
pedindo que se cumpra o contrato coletivo de trabalho. 
In Negócios Online| 08/08/2019  

 
APED está bastante tranquila com o anúncio dos serviços mínimos 

"A APED está bastante tranquila com o anúncio dos serviços mínimos, vem muito ao encontro do que achamos que é razoável 
dentro de uma lógica do respeito que temos pelo direito à greve", afirmou Gonçalo Lobo Xavier. 
In Negócios Online| 08/08/2019  

 
Crise dos combustíveis: este site diz-lhe onde vai poder abastecer 

Nova plataforma mostra local mais próximo da rede de emergência - e diz-lhe também se os postos ainda têm combustível. 
In NiT New in Town Online| 08/08/2019  

 
CGTP diz que serviços mínimos põem em causa "direito do 25 de Abril" 

A CGTP-IN anunciou hoje que discorda do despacho do Governo sobre os serviços mínimos para a greve de motoristas, 
considerando que este põe em causa "um direito que é conquista do 25 de Abril". 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques culpa Antram e Governo por filas no abastecimento 

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas reiterou, esta quinta-feira, que os plenários de 
trabalhadores agendados para o próximo sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que 
cancele a greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento "estão preparados para responder à procura" 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Sindicato "goza de um prazer imenso ao ver o caos", acusa ANTRAM 
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A ANTRAM respondeu esta noite às declarações de Pardal Henriques, representante sindical de motoristas de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelou hoje que tem um "plano de contingência dinâmico e adaptável a 
diferentes situações" devido à greve dos motoristas de mercadorias, com início previsto para segunda-feira e por tempo 
indeterminado. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
PS considera alteração da lei dos serviços mínimos "extemporânea" 

O deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro considerou hoje que a proposta do CDS-PP de alteração da lei que regula os serviços 
mínimos em caso de greve é "prematura e extemporânea" e pediu serenidade relativamente à paralisação dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM pede que sindicatos dêem "passo atrás em greve que é desajustada" 

Advogado e porta-voz da ANTRAM diz que um pouco "de humildade" nunca "ficou mal a ninguém". 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
APED está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Marcelo só se pronunciará sobre greve "se for caso disso" e em Portugal 

O Presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Greve: Profissionais da GNR descontentes com chamada a serviços mínimos 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos foram "fixados em termos que garantem o direito à greve" 

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, comentou a eventual greve dos motoristas de matérias perigosas e 
referiu que os serviços mínimos "protegem os portugueses". 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
Revendedores dizem que postos de abastecimento de combustíveis estão preparados para responder a procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
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chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Já há filas "para atestar" em Coimbra! 

Estamos em agosto, altura em que "meia Coimbra fecha para férias", mas isto não se nota em grande parte dos postos de 
abastecimento de combustíveis da cidade. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Site mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos de si 

Um site que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram as 
plataformas Waze e Vost. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Pardal diz que sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Notícias de Coimbra Online| 08/08/2019  

 
Gasolina e gasóleo - Descubra onde é que (ainda) pode abastecer o seu carro 

As plataformas Waze e Vost. 
In Nova Gente Online| 08/08/2019  

 
Porque é que o Governo agiu? Há algum limite? Nove perguntas e respostas sobre os serviços mínimos na greve dos motoristas 

Governo decretou serviços mínimos a partir de 50% para a greve dos motoristas. 
In Observador Online| 08/08/2019  

 
"Os polícias não são um braço armado do Governo". PSP e GNR contra utilização de polícias na greve dos motoristas 

PSP questiona "legalidade" da utilização de agentes para "furar a greve" e a GNR fiz que "não aceita que se chamem polícias para 
conduzir camiões, ainda mais com matérias perigosas". 
In Observador Online| 08/08/2019  

 
Como as terras do ministro Pedro Nuno Santos e do sindicalista Pardal Henriques se estão a preparar para a greve 

A escola de condução onde Pedro Nuno Santos tirou a carta, em São João da Madeira, ainda não atestou os carros. 
In Observador Online| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos decretados entre 50% e 75% para greve de motoristas 

O Governo definiu que os motoristas dos sindicatos independentes terão de assegurar entre 50% e 75% de serviços mínimos, 
durante a greve que arranca no dia 12 de agosto. 
In Oeiras Digital Online| 08/08/2019  

 
Postos de combustível de emergência: Waze mostra onde estão 

Com a possível greve dos motoristas de dia 12 de agosto cada vez mais perto começa a "corrida" para abastecer. 
In Para Eles Online| 08/08/2019  

 
O advogado e porta-voz da ANTRAM é militante do PS e foi nomeado para dois cargos pelo atual Governo? 

Estão a propagar-se nas redes sociais várias publicações indicando que André Matias de Almeida, advogado e porta-voz da 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), é militante do PS e foi nomeado para 
dois cargos pelo atual Governo do PS. 
In Polígrafo Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

https://www.noticiasdecoimbra.pt/profissionais-da-gnr-descontentes-com-chamada-aos-servicos-minimos-da-greve-dos-motoristas/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/ja-ha-filas-para-atestar-em-coimbra/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/site-mostra-postos-de-combustivel-da-rede-de-emergencia-mais-proximos-de-si/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/pardal-diz-que-sabado-e-ultima-oportunidade-para-desconvocar-greve-dos-motoristas/
https://www.novagente.pt/gasolina-e-gasoleo-descubra-onde-e-que-ainda-pode-abastecer-o-seu-carro
https://observador.pt/especiais/porque-e-que-o-governo-agiu-ha-algum-limite-nove-perguntas-e-respostas-sobre-os-servicos-minimos-na-greve-dos-motoristas/
https://observador.pt/2019/08/08/os-policias-nao-sao-um-braco-armado-do-governo-psp-e-gnr-contra-utilizacao-de-policias-na-greve-dos-motoristas/
https://observador.pt/especiais/como-as-terras-do-ministro-pedro-nuno-santos-e-do-sindicalista-pardal-henriques-se-estao-a-preparar-para-a-greve/
http://oeirasdigital.pt/noticias/portugal/servicos-minimos-decretados-entre-50-e-75-para-greve-de-motoristas/
https://www.paraeles.pt/automundo-pt/postos-de-combustivel/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/o-porta-voz-da-antram-e-militante-do-ps-e-foi-nomeado-para-dois-cargos-pelo-atual-governo
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192950
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192983
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192981


O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve 

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, defendeu hoje que os serviços mínimos entre 50% a 100% que foram hoje decretados pelo 
Governo para a paralisação dos motoristas não põem em causa o direito à greve. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Porto Canal Online| 08/08/2019  

 
Government declares state of emergency ahead of truck drivers´ strike 

Portugal's environment minister has issued a state of energy emergency declaration, prior to a truck drivers' strike scheduled for 
next Monday, allowing for a network of guaranteed filling stations. 
In Portugal News Online (The)| 08/08/2019  

 
Where to find fuel during the fuel crisis 

A website that shows the emergency network fuel stations was launched in Portugal, according to the platforms Waze and Vost. 
In Portugal News Online (The)| 08/08/2019  

 
Motoristas: Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura, segundo a Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas, diz Pardal Henriques 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  
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Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Fomos convidados por 15 sindicatos" 

O advogado reconhece que Catarina Martins apoiou publicamente os motoristas, mas lamenta que o Bloco só o tenha feito no 
final da legislatura da geringonça. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Onde é que já não dá para abastecer? Este mapa responde 

Waze e VOST Portugal oferecem serviço que mostra como estão os stocks dos postos de combustível espalhados pelo país. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Onde é que já não dá para abastecer? Este mapa responde 

Waze e VOST Portugal oferecem serviço que mostra como estão os stocks dos postos de combustível espalhados pelo país. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PS considera alteração da lei dos serviços mínimos "extemporânea" e pede serenidade 

Para Tiago Barbosa Ribeiro, "este tipo de propostas, a serem feitas, devem ser feitas em contexto de programa eleitoral e no 
quadro das eleições" legislativas. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Greve "ampla" e sem fim à vista justifica dimensão dos serviços mínimos 

O "amplo impacto" da greve dos motoristas dos transportes de materiais perigosos justifica os serviços mínimos estipulados pelo 
Governo, consideram especialistas de direito laboral. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Requisição civil preventiva é legal. Estivadores, pilotos e professores apoiam motoristas 

Em petição pública, alguns sindicatos pedem "solidariedade com os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias", "contra a 
miséria dos salários e a anulação do direito à greve". 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Pedidos de impugnação dos sindicatos não travam arranque da greve 

Sindicatos vão avançar com o pedido de impugnação judicial do despacho do Governo que fixou os serviços mínimos. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara interdita venda de combustível em jerricã 

Despacho do presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, emitiu hoje uma declaração de situação de alerta no 
município, no contexto da greve dos sindicatos dos motoristas de transportes de mercadorias e de matérias perigosas. 
In Público Online| 08/08/2019  

 
PCP lamenta "exercícios de protagonismo" que levam à instrumentalização da greve 

UGT admite serviços mínimos "maximalistas" para responder a "radicalismo". 
In Público Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas leva a criação de Rede de Emergência de Postos de Abastecimento 

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias está marcada para o dia 12 de agosto, podendo prolongar-se por 
tempo indeterminado. 
In Rádio Boa Nova Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Marcelo acompanha o que se passa mas só comenta em Portugal 

O Presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Rádio Comercial Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Rádio Comercial Online| 08/08/2019  
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GNR descontente com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai impugnar serviços mínimos decretados pelo Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Comercial Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve - Notícias 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Rádio Nova Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve - Notícias 

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelou hoje que tem um "plano de contingência dinâmico e adaptável a 
diferentes situações" devido à greve dos motoristas de mercadorias, com início previsto para segunda-feira e por tempo 
indeterminado. 
In Rádio Nova Online| 08/08/2019  

 
Motoristas pedem impugnação de serviços mínimos - Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Nova Online| 08/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Diretos 

A três dias de greve dos motoristas, é na segunda-feira, a corrida os combustíveis já começou e já há restrições. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 08/08/2019  

 
CRISE ENERGÉTICA: HÁ UM SITE QUE INFORMA ONDE ABASTECER 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Rádio Regional Online| 08/08/2019  

 
MILITARES DA GNR DESCONTENTES COM CHAMADA AOS SERVIÇOS MÍNIMOS DA GREVE DOS MOTORISTAS 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Rádio Regional Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas: fica a saber onde abastecer 

A quatro dias de nova greve dos motoristas de matérias perigosas e depois de o Governo ter decretado os serviços mínimos, fica a 
saber onde podes abastecer. 
In Razão Automóvel Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra decreta situação de alerta e raciona venda de combustíveis 

Segundo o despacho do presidente da Câmara Municipal de Mafra, a que a agência Lusa teve acesso, o abastecimento de ligeiros 
em bombas do concelho está limitado a 25 litros por viatura, enquanto o abastecimento de pesados está limitado a 100 litros por 
veículo. 
In Regiãonline Online| 08/08/2019  

 
´Site´ revela quais os postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Regiãonline Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A greve avança na próxima segunda-feira, garantia do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo decretou serviços mínimos entre os 50 e os 100 por cento, para greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Mafra limita abastecimento a 25 litros por viatura 

Estado de alerta municipal também impede transporte de combustíveis em jerricãs. 
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In Renascença Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

Para o partido, o "aumento geral dos salários é uma emergência nacional". 
In Renascença Online| 08/08/2019  

 
Advogado dos motoristas culpa Governo pelas filas nas bombas de gasolina 

Pardal Henriques garantiu também que a Antram, representante dos patrões, tem até sábado para "apresentar uma 
contraproposta" que evite a greve dos motoristas. 
In Renascença Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. Na Alemanha, Marcelo diz que só fala da greve ("se for caso para isso") quando voltar 

Presidente da República garante, no entanto, que "acompanha tudo o que se passa". 
In Renascença Online| 08/08/2019  

 
CDS quer alteração à lei dos serviços mínimos para garantir que o país não pára 

Pedro Mota Soares diz que "a lei dos serviços mínimos tem de garantir, efetivamente, a prestação dos serviços mínimos". 
In Renascença Online| 08/08/2019  

 
Sindicatos desapontados com abrangência dos serviços mínimos prometem impugnação 

Foram ontem decretados serviços para a greve de motoristas de mercadorias, fixada para o dia 12 de Agosto - a extensão desses 
serviços mínimos foi alvo de elogios por parte da ANTRAM, mas, por banda dos sindicatos, a reacção foi de desagrado e de 
vergonha. 
In Revista Cargo Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM satisfeita com serviços mínimos: Governo aprendeu com a greve de Abril 

O Executivo definiu ontem, em conferência de imprensa, que a greve dos motoristas de mercadorias (do próximo dia 12 de 
Agosto) terá de contar com serviços mínimos que irão dos 50% aos 75%, bem distante da fasquia de 25% proposta pelos 
sindicatos. 
In Revista Cargo Online| 08/08/2019  

 
FECTRANS volta a reunir-se com a ANTRAM 

A FECTRANS volta esta manhã sentar-se à mesa com a ANTRAM, com os patrões. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 08/08/2019  

 
Sindicatos querem impugnar serviços mínimos 

A Procuradoria-Geral da República decide hoje se a greve dos motoristas é ou não legal. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou que a greve não vai ser desconvocada. 
In RTP 1 - Telejornal| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A FECTRANS criticou os serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In RTP 1 - Telejornal| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os sindicatos que convocaram a greve avançaram com providências cautelares. 
In RTP 1 - Telejornal| 08/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas marcou pré-história uma conferência de imprensa. 
In RTP 1 - Telejornal| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A greve é para manter. 
In RTP 2 - Jornal 2| 08/08/2019  

 
Corrida às bombas de combustível 

A esta hora importa conferir num dos pontos de reportagem da RTP como está a decorrer a venda de combustíveis. 
In RTP 3 - 18/20| 08/08/2019  

 
Reunião entre a Antram e a Fectrans 

Terminada a reunião, à saída a FECTRANS disse que os serviços decretados são serviços máximos e referiu que é contra qualquer 
condicionamento ao direito à greve. 
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In RTP 3 - 3 às...| 08/08/2019  

 
Negociações Greve dos Motorista 

As negociações continuam, mas, neste caso entre os patrões, a ANTRAM e a FECTRANS, que não aderiu a esta paralisação, mas é 
crítica em relação aos serviços mínimos. 
In RTP 3 - 3 às...| 08/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Sindicato diz que a paralisação não vai ser desconvocada 

A greve dos motoristas vai manter-se. 
In RTP 3 - 360| 08/08/2019  

 
ANTRAM reunida com a FECTRANS 

Esta manhã a ANTRAM reúne-se com a FECTRANS que não aderiu à greve. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura - Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Greve motoristas. Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
FECTRANS e ANTRAM voltam a reunir-se esta manhã em Lisboa 

A FECTRANS defende o direito à greve e não concorda com os serviços mínimos decretados. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM apela a "passo atrás" numa greve "desajustada" 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pede ao Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas que dê "um passo atrás" e desconvoque a greve que está marcada para o próximo dia 12 de agosto. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM apela a "passo atrás" em greve "desajustada" 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pede ao Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas que dê "um passo atrás" e desconvoque a greve que está marcada para o próximo dia 12 de agosto. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
APED "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In RTP Online| 08/08/2019  
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Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Pardal Henriques garante cumprimento dos serviços mínimos 

É a garantia dada pelo porta voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Greve. Motoristas pedem impugnação de serviços mínimos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) prepara-se para avançar com um pedido de impugnação dos serviços 
mínimos na greve com início na próxima segunda-feira, que deverá decorrer por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
O site que informa se #janaodaparaabastecer 

As plataformas Waze e Vost. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 08/08/2019  

 
CGTP diz que serviços mínimos põem em causa "direito que é conquista do 25 de Abril" 

Serviços mínimos "na prática, são máximos", critica central sindical. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

Associação dos Revendedores de Combustíveis considerou os serviços mínimos para a greve dos motoristas "ajustados e 
razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para um aumento da procura. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
Motoristas acusam ANTRAM de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

Falta de informação sobre matrículas dos veículos das empresas motiva acusação. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP solidário com trabalhadores, mas alerta com "alguns" radicais 

Comunistas recordaram que o Governo tem "meios" para pacificar o conflito entre trabalhadores e patrões do setor dos 
transportes. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
PGR já entregou parecer sobre greve dos motoristas ao Governo 

A Procuradoria-Geral da República já se pronunciou sobre a legalidade da greve dos motoristas de materiais perigosos. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
GNR descontente com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Associação explica ao Governo que está a utilizar guardas "para fazer uma coisa que não devem fazer", aludindo à condução de 
camiões de matérias perigosas. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
SNMMP vai impugnar serviços mínimos da greve e avança para Tribunal Europeu 

Porta-voz e vice-presidente, Pardal Henriques, apelou a motoristas que não trabalhem no fim de semana. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas 

"Será a última oportunidade que a ANTRAM tem para dizer 'meus senhores, vamos apresentar uma contra proposta para evitar 
esta greve'", afirmou o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: CGTP diz que serviços mínimos põem em causa "direito que é conquista do 25 de Abril" 

A CGTP-IN anunciou hoje que discorda do despacho do Governo sobre os serviços mínimos para a greve de motoristas, 
considerando que este põe em causa "um direito que é conquista do 25 de Abril". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Não fique apeado, saiba onde abastecer 

Com a greve dos motoristas de mercadorias em vista - a paralisação está marcada para dia 12 de agosto, podendo prolongar-se 
por tempo indeterminado -, o governo decretou o estado de emergência energética e fixou serviços mínimos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
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ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Revendedores dizem que postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura, segundo a Anarec 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. Marcelo acompanha "tudo o que se passa" mas só se pronunciará "se for caso disso" e em Portugal 

O presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Autocarros do Porto com plano "dinâmico e adaptável" em caso de greve 

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelou hoje que tem um "plano de contingência dinâmico e adaptável a 
diferentes situações" devido à greve dos motoristas de mercadorias, com início previsto para segunda-feira e por tempo 
indeterminado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: PCP solidário com trabalhadores, mas alerta com "alguns" radicais 

O dirigente comunista Ângelo Alves manifestou hoje a solidariedade do PCP para com os "trabalhadores motoristas" e avisou 
"alguns" adeptos do "radicalismo" que podem prejudicar as negociações em curso e o próprio direito à greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. As eleições não justificam "exercícios desproporcionados de autoridade" do Governo, alerta o PSD 

O PSD alertou hoje que a greve dos motoristas vai ameaçar seriamente os interesses do país e pediu ao Governo recato na 
mediação do conflito, considerando que a época pré-eleitoral "não pode ser aproveitada para exercícios desproporcionados de 
autoridade". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Suinicultores alertam para "catástrofe" nas explorações caso falte ração 

A federação de associações de suinicultores alertou hoje que a greve dos motoristas pode provocar "uma catástrofe" nas 
explorações, se a alimentação animal não for assegurada, e afetar o processo de exportação de porcos para a China. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: CDS defende alteração à lei dos serviços mínimos para garantir que o país não para 

O deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares defendeu hoje uma alteração à legislação que regula os serviços mínimos decretados 
em caso de greve, de forma a garantir que o "país não para" e não "fica prisioneiro de interesses". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas. SIMM exige ao Governo envio de mapas de férias das empresas do setor 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) exigiu hoje ao Governo o "envio urgente" dos mapas de férias 
de 2018 das empresas do setor para que os motoristas possam cumprir os serviços mínimos decretados. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Em atualização Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara "situação de alerta" e restringe abastecimento 

A câmara de Mafra declarou, na quarta-feira, "situação de alerta no município, impondo restrições ao abastecimento de viaturas 
ligeiras e pesadas e proibindo "a venda de combustível em jerricã". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
Transportadores de passageiros apelam ao cumprimento dos serviços mínimos decretados 

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) disse hoje que, se os serviços 
mínimos decretados para os transportes públicos forem cumpridos, os constrangimentos da greve dos motoristas de mercadorias 
"serão mínimos". 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
Profissionais da GNR descontentes com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve dos motoristas - Pardal Henriques 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM continua a negociar com a FECTRANS 

A ANTRAM continua a negociar com a FECTRANS e garante que ainda está disponível para negociar com os sindicatos. 
In SIC - Jornal da Noite| 08/08/2019  

 
Efeitos antes da greve - direto de Paço de Arcos/análise em estúdio 

Balanço da situação num posto de abastecimento em Paço de Arcos, Oeiras. 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 08/08/2019  

 
Entrevista a César Sá Esteves 

Para nos esclarecer sobre este conflito e a greve que se aproxima, é nosso convidado César Sá Esteves, advogado especialista em 
Direito do Trabalho. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 08/08/2019  
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Serviços mínimos para a greve dos motoristas: FECTRANS 

À saída da reunião com os representantes dos patrões, a FECTRANS sublinhou que os serviços mínimos decretados pelo Governo 
são na verdade serviços máximos e foi anunciado que já há uma nova data para uma reunião com a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 08/08/2019  

 
Reunião entre a Antram e a Fectrans 

A 4 dias do início da greve dos motoristas, a Associação que representa os patrões volta a estar reunida com a Fectrans, sindicato 
que não aderiu ao protesto. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 08/08/2019  

 
Patrões voltam a apelar aos motoristas para desconvocarem a greve 

Os patrões voltam a apelar aos motoristas para desconvocarem a greve de segunda-feira. 
In SIC Notícias - Notícias| 08/08/2019  

 
ANTRAM reunida com a FECTRANS 

A FECTRANS continua reunida com a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Notícias| 08/08/2019  

 
"Opinião Pública": greve dos motoristas 

No "Opinião Pública" desta manhã voltamos a falar sobre a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 08/08/2019  

 
ANTRAM reunida com a FECTRANS 

Esta manhã há mais uma reunião entre a ANTRAM e a FECTRANS, o sindicato que não aderiu à greve. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 08/08/2019  

 
Câmara de Mafra declara ´´situação de alerta´´ e restringe abastecimento 

Abastecimento de ligeiros está limitado a 25 litros por carro. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
A quatro dias da greve, patrões garantem estar abertos a diálogo 

A ANTRAM continua a negociar com a Fectrans e está disponível para o fazer com os sindicatos. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia 
na segunda-feira, por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
Federação dos Sindicatos de Transportes e Antram reúnem-se esta manhã 

Representante sindical sublinha que a Fectrans continua a negociar com os patrões um novo contrato coletivo. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
Fectrans classifica serviços mínimos decretados como "serviços máximos" 

"Se isto contrariar o direito à greve, estamos contra". 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
´´A desconvocação da greve coloca este sindicato em pé de igualdade com outros sindicatos´´ 

Patrões mostram-se disponíveis para voltar a negociar com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai impugnar serviços mínimos 

O SNMMP vai também apresentar uma queixa no Tribunal dos Direitos do Homem. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
Marcelo acompanha o que se passa mas só comenta em Portugal 

O Presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In Smooth FM Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 

O PCP acusou hoje o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos entre 50% a 
100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In Smooth FM Online| 08/08/2019  
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GNR descontente com chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas 

Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In Smooth FM Online| 08/08/2019  

 
Sindicato vai impugnar serviços mínimos decretados pelo Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Smooth FM Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas confirmada. Pardal Henriques culpabiliza ANTRAM e Governo pelas ´pequenas filas´ já sentidas 

Pedro Pardal Henriques declarou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, que a greve dos motoristas de matérias 
perigosas vai mesmo avançar. 
In Sol Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas confirmada 

Pedro Pardal Henriques declarou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, que a greve dos motoristas de matérias 
perigosas vai mesmo avançar. 
In Sol Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP recorre à Justiça europeia 

O SNMMP vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem. 
In Transportes & Negócios Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: CDS defende alteração à lei dos serviços mínimos para garantir que o país não para 

O deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares defendeu hoje uma alteração à legislação que regula os serviços mínimos decretados 
em caso de greve, de forma a garantir que o "país não para" e não "fica prisioneiro de interesses". 
In Tribuna das Ilhas Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SNMMP vai impugnar serviços mínimos e entregar queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In Tribuna das Ilhas Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Em Lisboa, a FECTRANS e a ANTRAM estão de volta às negociações. 
In TSF - Notícias| 08/08/2019  

 
A questão dos serviços mínimos 

Garantir que o país funciona com normalidade. 
In TSF - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Fectrans e ANTRAM continuam a negociar o melhor acordo para os trabalhadores dos transportes de bens e mercadorias. 
In TSF - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

André Matias de Almeida da ANTRAM diz ao Sindicato Independente, e ao Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, que este seria o momento certo para desconvocar a greve. 
In TSF - Notícias| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos põem em causa "direito que é conquista do 25 de Abril" 

CGTP aponta o dedo ao Governo do PS que "converge com o PSD e CDS". 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
Aqui já não dá para abastecer... O site para consultar durante a greve de motoristas 

Plataforma interativa mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos durante a greve de motoristas. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
Postos de abastecimento estão "preparados" para responder ao aumento da procura 

Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis considera que os serviços mínimos decretados são "ajustados e 
razoáveis". 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve 
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Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas que se inicia na segunda-feira. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
PCP está solidário com motoristas, mas alerta para "alguns" radicalismos 

Ângelo Alves destacou como questão essencial que "há direitos dos trabalhadores motoristas que estão por cumprir", e que é 
intenção do PCP "afirmar a sua determinação em continuar a intervir de forma solidária com os trabalhadores". 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
CDS defende alteração à lei dos serviços mínimos para garantir que país não para 

Pedro Mota Soares acredita que "o país pode trabalhar normalmente e não ficar prisioneiro, refém, de alguns interesses 
profissionais e corporativos". 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
"Nunca ficou mal a ninguém dar um passo atrás." ANTRAM pede humildade aos sindicatos 

André Matias de Almeida garantiu que os sindicatos não ficariam em situação de desvantagem nas negociações se voltassem atrás 
e desconvocassem a greve. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
"Não existe qualquer fundo que financie" a greve dos motoristas 

Sindicatos que convocaram a greve têm plenários marcados para este sábado. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
Saiba aqui onde abastecer a sua moto durante a greve 

A greve marcada pelos motoristas de matérias perigosaspromete vir a deixar o país novamente em suspenso. 
In Tudo Sobre Rodas Online - Andar de Moto Online| 08/08/2019  

 
Saiba quais os postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

"O que nós fizemos foi identificar todos os postos que vão funcionar com um sistema de REPA [Rede de Emergência de Postos de 
Abastecimento] e REPA SOS [para veículos prioritários], para o caso desta paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias 
perigosas", disse à Lusa António Antunes, da Waze. 
In TV Record Europa Online| 08/08/2019  

 
Governo declara serviços mínimos para greve dos motoristas 

Os serviços mínimos serão de 100% para abastecimento destinado à REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, 
portos, aeroportos e aeródromos que sirvam de base a serviços prioritários. 
In TV Record Europa Online| 08/08/2019  

 
A greve dos motoristas - Direto 

Esta hora prosseguem as negociações para tentar evitar uma greve na próxima semana, greve motoristas de matérias perigosas e 
também de mercadorias, há uma reunião esta hora entre a FECTRANS e a ANTRAM é lá que está a jornalista Maria Marujo. 
In TVI - Diário da Manhã| 08/08/2019  

 
Negociações entre FECTRANS e ANTRAM 

Enquanto o país antecipa a greve dos motoristas, patrões e FECTRANS estão reunidos em Lisboa novamente para discutir a revisão 
do contrato coletivo de trabalho, direto do local. 
In TVI - Jornal da Uma| 08/08/2019  

 
Sindicatos da PSP e GNR dizem que estão a ser usados como "fura-greves" 

Para garantir os serviços mínimos, o Governo tem membros das Forças Armadas e de segurança prontos para abastecer as 
bombas de gasolina, mas isso abriu entretanto outras frentes de contestação, os sindicatos da PSP e da GNR estão contra o 
recurso a polícias e guardas, dizem que estes não tem de ser utilizados para guiar camiões mas sim zelar pela manutenção da 
ordem pública. 
In TVI - Jornal da Uma| 08/08/2019  

 
Sindicatos querem impugnar serviços mínimos 

Subiu de tom o braço de ferro que marca o país, os motoristas acusam o Governo de violar o direito à greve ao ter decretado 
serviços mínimos entre os 50 e os 100%, os sindicatos vão pedir a impugnação das medidas. 
In TVI - Jornal da Uma| 08/08/2019  

 
Incerteza sobre a greve dos motoristas de materiais perigosos 

Declarações do vice-presidente do sindicato, que há pouco aqui em direto, garantiu que a greve dos motoristas não vai ser 
desconvocada. 
In TVI - Jornal das 8| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações e a Associação Nacional dos Transportes Públicos e Rodoviários de 
Mercadorias estiveram hoje reunidas. 
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In TVI - Jornal das 8| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas - direto 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, grande impulsionador desta greve, marcou uma declaração imprensa 
para esta hora. 
In TVI - Jornal das 8| 08/08/2019  

 
Motoristas mantêm a greve - diretos 

Olhemos agora para outros pontos do país, onde há também uma corrida às bombas de gasolina. 
In TVI 24 - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas vai mesmo acontecer. 
In TVI 24 - Notícias| 08/08/2019  

 
ANTRAM reúne-se com FECTRANS 

Direto do local onde esta manhã há reunião da FECTRANS com a ANTRAM, neste momento está a falar porta-voz da ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 08/08/2019  

 
Conflitos em torno da greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques já contestou a providência cautelar interposta por 5 transportadoras, o vice-presidente do Sindicato dos 
Motoristas de Matérias Perigosas, apresentou uma queixa-crime a denunciar esquemas de fraude fiscal que alega serem 
praticados pelas grandes empresas de transportes de pesados representadas pela ANTRAM, segundo o jornal Expresso a queixa 
foi apresentada na unidade que investiga crimes económicos na Polícia Judiciária. 
In TVI 24 - Notícias| 08/08/2019  

 
ANTRAM reúne-se com FECTRANS 

Direto do local onde esta manhã há reunião da FECTRANS com a ANTRAM, neste momento está a falar porta-voz da ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 08/08/2019  

 
Motoristas: CGTP diz que serviços mínimos põem em causa "direito que é conquista do 25 de Abril" 

A CGTP-IN anunciou hoje que discorda do despacho do Governo sobre os serviços mínimos para a greve de motoristas, 
considerando que este põe em causa "um direito que é conquista do 25 de Abril". 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse esta quarta-feira que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o 
quádruplo, indicadores que, para o Executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Veja aqui os postos onde pode abastecer em caso de greve 

Não poderá comprar mais de 15 litros da cada vez. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Marcelo acompanha "tudo o que se passa" e já tem o carro atestado 

O Presidente da República disse hoje que está a acompanhar "tudo o que se passa" relativamente à greve dos motoristas, mas 
recusou pronunciar-se por estar no estrangeiro, remetendo uma eventual posição para quando chegar a Portugal. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
PCP acusa Governo de limitar direito à greve dos motoristas de matérias perigosas 

O PCP acusou esta quinta-feira o Governo de impor limitações no direito à greve, após terem sido decretados serviços mínimos 
entre 50% a 100%, na quarta-feira, para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas a iniciar em 12 de agosto. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: sindicato acusa ANTRAM de dificultar serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Porta-voz da ANTRAM diz que Pardal Henriques tem "agenda própria" 

Em resposta às declarações do advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, André Matias de Almeida, porta-voz 
da ANTRAM, diz que Pardal Henriques tem "agenda própria" por estar em campanha eleitoral, dizendo que a greve dos motoristas 
é uma greve aos portugueses. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
GNR não quer "ajudar" Governo a "furar" greve dos motoristas 
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Os Profissionais da Guarda vão enviar um ofício ao Governo manifestando o descontentamento pelo facto da GNR ter sido 
chamada aos serviços mínimos da greve dos motoristas para a condução dos camiões de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM: "Isto não é uma guerra para ver quem ganha e quem perde" 

A ANTRAM recorda que os motoristas de matérias perigosas terão aumentos já em 2020 se aderirem ao contrato de trabalho que 
já está a ser discutido. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos: ANTRAM diz que o Governo teve "uma postura socialmente responsável" 

O Governo está esta quinta-feira reunido com a FECTRANS e a ANTRAM. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
ANTRAM desafia sindicatos a recuarem e a regressarem às negociações 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações e a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de 
Mercadorias estiveram hoje reunidas. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: sindicato vai impugnar serviços mínimos a avança com queixa no Tribunal dos Direitos do Homem 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai impugnar os serviços mínimos decretados pelo Governo e 
vai apresentar queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, disse hoje à Lusa o advogado Pedro Pardal Henriques. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
PSD estranha "medidas coercivas" do Governo e pede recato na mediação da greve dos motoristas 

O PSD alertou hoje que a greve dos motoristas vai ameaçar seriamente os interesses do país e pediu ao Governo recato na 
mediação do conflito, considerando que a época pré-eleitoral "não pode ser aproveitada para exercícios desproporcionados de 
autoridade". 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Governo já recebeu parecer da PGR sobre legalidade da greve 

O Governo já recebeu o parecer do conselho consultivo da Procuradoria Geral da República sobre a legalidade da greve dos 
motoristas, agendada para a próxima segunda-feira. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve, diz Pardal Henriques 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve, diz Pardal Henriques 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Postos de abastecimento estão preparados para responder a procura 

A Associação Nacional dos Revendedores da Combustíveis (Anarec) considerou hoje os serviços mínimos para a greve dos 
motoristas "ajustados e razoáveis", e garantiu que os postos de abastecimento estão preparados para responder a um aumento 
da procura. 
In Visão Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: SIMM acusa Antram de dificultar organização da greve e serviços mínimos 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos 
serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante 
a paralisação. 
In Visão Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: APED está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos 
decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral. 
In Visão Online| 08/08/2019  

 
Lançado site que mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um site que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram as 
plataformas Waze e Vost. 
In Visão Online| 08/08/2019  
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Motoristas: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve 

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os 
plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve 
dos motoristas. 
In Visão Online| 08/08/2019  

 

Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou esta quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se 
inicia no dia 12 por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Açores 9 Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou esta quarta-feira, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso 
de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Açores 9 Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai avançar com um pedido de impugnação dos serviços mínimos decretados 
pelo Governo para a greve que tem início marcado para segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 08/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana - Governo 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Antena Minho Online| 08/08/2019  

 
"Tenho vergonha de ser português" 

O anúncio de serviços mínimos decretados pelo Governo para enfrentar a greve convocada para o próximo dia 12 de Agosto foi 
recebida com muito desagrado por todos os sindicatos do setor, inclusive pela Federação de sindicatos, a Fectrans, que continua 
sentada à mesa com a Antram a renegociar o contrato colectivo de trabalho. 
In BuzzTimes Online| 08/08/2019  

 
375 postos abertos na greve 
In Correio da Manhã| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou ontem serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 
12 por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho. 
In Diário As Beiras| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos até 100%. Sindicato diz que é uma "barbaridade" 

Estado de crise energética poderá ser decretado de forma preventiva. 
In Diário de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos até máximo de 100% 

Estado de crise energética poderá ser decretado de forma preventiva. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/08/2019  

 
Governo alertado para possível bloqueio da ponte 25 de Abril 

Alerta chegou esta terça-feira. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
Motoristas vão apresentar queixa no Tribunal Europeu 

Além de pedir a impugnação dos serviços mínimos, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai avançar com 
uma queixa no Tribunal Europeu contra o Estado português. 
In ECO - Economia Online| 08/08/2019  

 
Os serviços minimos sao um ato de Responsabilidade Social, ou simples cumprimento do dever de Estado? E as 12h dia de 
trabalho? 
In Estrategizando Online| 08/08/2019  
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Já abasteceu o carro? O país está em estado de emergência energética 

Aproxima-se aquela que é tradicionalmente a semana mais movimentada nas estradas portuguesas, quando milhares de pessoas 
regressam de férias e outras tantas se metem no carro para partir. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Motoristas: Fectrans não aderiu à greve mas critica "serviços máximos" 

Os serviços mínimos impostos pelo Governo à greve dos motoristas de matérias perigosas são, na prática, "serviços máximos", 
denunciou esta quarta-feira a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), afeta à CGTP. 
In Expresso Online| 08/08/2019  

 
Camionistas. Governo esvazia greve e sindicato quer impugnar os serviços mínimos 
In i| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Impala Online| 08/08/2019  

 
Motoristas em tribunal contra serviços mínimos impostos pelo Governo 
In Jornal de Notícias| 08/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana, diz Governo 

O Governo disse esta quarta-feira que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o 
quádruplo, indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Fectrans: Serviços mínimos acabam por ser "serviços máximos" 

Os serviços mínimos impostos pelo Governo à greve dos motoristas de matérias perigosas são, na prática, "serviços máximos", 
denunciou a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), afeta à CGTP. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética 

A Antram classificou como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse esta quarta-feira o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Sindicato diz que vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou esta quarta-feira que 
a estrutura se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Jornal de Notícias Online| 08/08/2019  

 
Líder dos motoristas vai ser cabeça-de-lista em Lisboa pelo partido de Marinho e Pinto nas legislativas 

No centro da polémica do braço de ferro entre camionistas e ANTRAM, Pardal Henriques terá agora o objetivo de entrar no 
Parlamento e, partir de lá, influir ainda mais a política nacional. 
In Jornal Económico Online (O)| 08/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias 

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 por 
tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Mundo Português Online| 08/08/2019  

 
Motoristas contestam serviços mínimos entre 50% e 100% 
In Negócios| 08/08/2019  

 
Cartel dos camiões provoca avalancha de pedidos de indemnização 
In Negócios| 08/08/2019  
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Site mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In Notícias ao Minuto Online| 08/08/2019  

 
GNR e PSP a conduzir camiões? Das "caldeiradas" aos derrames: os riscos das cargas e descargas de combustíveis 

Militares da GNR e agentes da PSP estão a ter em 3 dias formação que os motoristas levam mais de um mês a receber. 
In Observador Online| 08/08/2019  

 
´Site´ mostra postos de combustível da rede de emergência mais próximos 

Um 'site' que permite identificar os postos de combustível da rede de emergência e a sua disponibilidade foi lançado, divulgaram 
as plataformas Waze e Vost. 
In PT Jornal Online| 08/08/2019  

 
Crise energética - Governo lança ataque preventivo para esvaziar greve de motoristas 

Executivo decretou serviços mínimos para a greve que vão dos 50% aos 100% de disponibilidade e prepara declaração de crise 
energética. 
In Público| 08/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos - Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Nova Online| 08/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve - Notícias 

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, defende que os serviços mínimos entre 50% a 100% que foram decretados pelo Governo 
para a paralisação dos motoristas não põem em causa o direito à greve. 
In Rádio Nova Online| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Ainda na greve dos motoristas, as associações da PSP e GNR estão contra a utilização dos profissionais para perfurar a greve. 
In Rádio Observador - Notícias| 08/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Greve dos motoristas de matérias perigosas - os sindicatos já reagiram aos serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Rádio Observador - Notícias| 08/08/2019  

 
VENDA DE COMBUSTÍVEL SUBIU 30% NA ÚLTIMA SEMANA - GOVERNO 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Rádio Regional Online| 08/08/2019  

 
Sindicato de motoristas quer "impugnar" serviços mínimos 

Porta-voz Anacleto Rodrigues confessa estar "triste" com a decisão do Governo de decretar serviços mínimos entre 50% e 100% 
para a paralisação que se inicia na segunda-feira, por tempo indeterminado. 
In Renascença Online| 08/08/2019  

 
Greve. Motoristas pedem impugnação de serviços mínimos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) prepara-se para avançar com um pedido de impugnação dos serviços 
mínimos na greve com início na próxima segunda-feira, que deverá decorrer por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Greve. Motoristas pedem impugnação dos serviços mínimos 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) vai avançar com um pedido de impugnação dos serviços mínimos para a 
greve marcada para a próxima segunda-feira (12 de agosto) por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 08/08/2019  

 
Treinados e à espera de vez 
In Sábado| 08/08/2019  

 
´´Já não dá para abastecer´´, novo site mostra quais os postos de combustível da rede de emergência 

As plataformas Waze e Vost. 
In SIC Notícias Online| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos dividem patrões e sindicatos 
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Sem surpresa, ANTRAM e sindicatos divergem na reacção aos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Transportes & Negócios Online| 08/08/2019  

 
Associações profissionais da PSP e da GNR criticam a decisão de usar os agentes e militares para o transporte de matérias 
perigosas 
In TSF - Notícias| 08/08/2019  

 
Venda de combustíveis aumentou 30% na última semana 

Há postos a comprar quatro vezes mais do que o habitual. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
Serviços mínimos? Para a Fectrans são "serviços máximos" 

Federação sindical reafirma a necessidade de salvaguardar o direito à greve. 
In TSF Online| 08/08/2019  

 
Camionistas - Os bastidores da mais dura negociação 

Maratonas negociais terminaram com a ideia de que os representantes dos motoristas dos veículos de transporte de matérias 
perigosas passaram o limite. 
In Visão| 08/08/2019  

 

Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo decretou serviços mínimos entre os 50 e os 100 por cento, para greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias vai avançar para a impugnação dos serviços mínimos decretados pelo 
Governo. 
In Renascença - Notícias| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo decretou serviços mínimos entre os 50 e os 100 por cento, para greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 07/08/2019  

 

 

Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" 
In Açoriano Oriental| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou esta quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se 
inicia no dia 12 por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Açoriano Oriental Online| 07/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou esta quarta-feira, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso 
de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede depostos de abastecimento. 
In Açoriano Oriental Online| 07/08/2019  

 
Governo declara emergência energética e fixa serviços mínimos 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve ao abastecimento de postos de combustíveis 

O Governo decretou esta quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se 
inicia na próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Alvorada Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os sindicatos de motoristas contestam os serviços mínimos anunciados hoje pelo Governo. 
In Antena 1 - Notícias| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Cidade FM Online| 07/08/2019  

 
Governo declara estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
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motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Cidade FM Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas defenda que está aguardar uma contra-proposta da associação que 
representa os patrões. 
In CM TV - Notícias CM| 07/08/2019  

 
Governo garante 50% de serviços mínimos nos postos de combustível 

Greve está agendada para segunda-feira e por tempo indeterminado. 
In CM TV Online| 07/08/2019  

 
Governo garante 50% de serviços mínimos nos postos de combustível 

Greve está agendada para segunda-feira e por tempo indeterminado. 
In CM TV Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas provoca subida de 30% na venda de combustível na última semana 

Governo fixou esta quarta-feira os serviços mínimos para a greve do próximo dia 12 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Advogado do sindicato apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

Transportadoras pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Antram considera correta declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

Governo decretou estado de emergência energética e serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas vai refletir sobre barbaridade dos serviços mínimos 

Governo fixa serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve dos motoristas 

Vieira da Silva reconheceu que "não há greves indolores" e que elas são desencadeadas com o objetivo de produzir efeitos. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Sindicato promete concentrar-se na impugnação dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas 

Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia na segunda-feira. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Greve leva regulador a monitorizar os preços dos combustíveis 

A Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE), supervisor do sector petrolífero, vai monitorizar “de forma aprofundada” a 
“evolução dos preços” dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi ontem divulgado. 
In Correio do Minho| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Destak Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 por 
tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Diário As Beiras Online| 07/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve para dia 12 e rejeitam mediação 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou ontem «a boa vontade» do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Diário de Aveiro| 07/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve para dia 12 e rejeitam mediação 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou ontem «a boa vontade» do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Diário de Coimbra| 07/08/2019  
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Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 07/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve para dia 12 e rejeitam mediação 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou ontem «a boa vontade» do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Diário de Viseu| 07/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a “chantagem” dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou na segundafeira a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos 
motoristas, mas garantiu não ceder à “chantagem” dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira. 
In Diário do Sul| 07/08/2019  

 
Especialista defende requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas 

O especialista em Direito do Trabalho Luís Gonçalves Silva admite que, na situação actual da greve dos motoristas de matérias 
perigosas, defende a requisição civil. 
In Diário dos Açores| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques reage: "Vamos refletir sobre este atentado" ao direito da greve 

No seguimento das medidas decretadas pelo executivo, "a greve só existe de nome", acusa o vice-presidente do sindicato. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

A queixa-crime na PJ, apresentada por "fraude fiscal de 300 milhões de euros anuais", é "contra várias empresas representadas 
pela Antram. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Saiba como funciona o mecanismo de mediação que os sindicatos rejeitaram 

Depois de uma reunião com os sindicatos que apresentaram o pré-aviso de greve, o Governo propôs a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Motoristas vão concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

Questionado pela Lusa se a greve tem condições para continuar, o representante do sindicato disse que "com certeza" que a 
paralisação irá avançar. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Rede de emergência vai ter 374 postos. Limite é de 15 litros 

Greve dos motoristas de matérias perigosas está marcada para a próxima segunda-feira e o Governo já decretou os serviços 
mínimos e avançou os detalhes da rede de emergência. 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 75% para greve 

Governo apresenta serviços mínimos para greve de motoristas em conferência de imprensa. 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques, advogado dos motoristas faz queixa-crime 

Vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas entregou queixa-crime na PJ em que alega a prática de 
esquemas de fraude fiscal por parte das grandes empresas de transportes. 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
"Esta é uma greve aos portugueses", diz ANTRAM 

Para os patrões, a posição do Governo foi, face à anterior greve de abril, "socialmente responsável". 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai "refletir sobre este atentado" 

Pedro Pardal Henriques considera que os serviços mínimos decretados pelo Governo são um "atentado", pelo que irá agora 
discutir com os trabalhadores qual o caminho a seguir. 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Até onde pode o Governo "esticar" os serviços mínimos? 

Os sindicatos propuseram serviços mínimos de 25%, enquanto a ANTRAM sugeriu 70%. 
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In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Indústria do vestuário preocupada com impacto da greve 

Associação das Indústrias de Vestuário preocupada com o impacto da greve, por representar uma "grande instabilidade para o 
setor e põe em causa o cumprimento dos prazos de entrega das encomendas". 
In ECO - Economia Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. 400 militares vão conduzir camiões com matérias perigosas 

Medida foi já acertada com as empresas de transporte de matérias perigosas. 
In Expresso Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques, advogado dos motoristas, faz queixa-crime na PJ 

Vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas apresentou uma denúncia às autoridades sobre os esquemas 
de fraude fiscal que alega serem feitos pelas grandes empresas de transportes de pesados. 
In Expresso Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou esta quarta-feira como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o 
estado de emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Expresso Online| 07/08/2019  

 
Sindicato. Sem resposta da ANTRAM, proposta do Governo "é insuficiente" 

Até sábado, o país vai viver no impasse: ou a greve se realiza, ou é cancelada. 
In i Online| 07/08/2019  

 
Se serviços mínimos não forem assegurados, forças de segurança irão conduzir camiões 

Não havendo acordo entre os dois sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve para dia 12 de agosto e a ANTRAM, o Governo 
foi obrigado a definir os serviços mínimos. 
In i Online| 07/08/2019  

 
Governo encosta motoristas à parede e reduz impacto da greve 

Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas entre 50% e 75%. 
In i Online| 07/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques reage ás medidas do governo. "É uma vergonha. Pela primeira vez, sinto-me envergonhado de ser 
português" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques reagiu às 
medidas tomadas pelo governo em relação à greve e aos serviços mínimos decretados. 
In i Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques reage a medidas do Governo. "Sinto-me envergonhado de ser português" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques reagiu às 
medidas tomadas pelo governo em relação à greve e aos serviços mínimos decretados. 
In i Online| 07/08/2019  

 
Manual para sobreviver à greve dos combustíveis 

A greve dos motoristas agendada para 12 de agosto, por tempo indeterminado, mantém-se de pé - apesar de o Governo estar a 
tentar mediar um acordo entre sindicatos e patrões. 
In Idealista Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo anuncia serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana - Governo 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
o que demonstra que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma queixa-
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crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos entre 50% e 
100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Preços de combustíveis vão ser monitorizados 

A Entidade Nacional para o Setor Energético vai monitorizar de forma aprofundada a evolução dos preços dos combustíveis nas 
próximas semanas devido à possível greve dos motoristas. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura se vai 
concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos motoristas. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Informa+ Online| 07/08/2019  

 
Sindicato espera ainda mais do Governo 
In JM| 07/08/2019  
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Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In JM Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In JM Online| 07/08/2019  

 
Advogado dos motoristas apresenta queixa-crime contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Jornal de Notícias Online| 07/08/2019  

 
Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas 
In Jornal de Notícias Online| 07/08/2019  

 
Greve de motoristas: dos 50% aos 100%, conheça os serviços mínimos decretados pelo Governo 

Os serviços mínimos serão de 100% para abastecimento destinado à REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, 
portos, aeroportos e aeródromos que sirvam de base a serviços prioritários. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse esta quarta-feira que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o 
quádruplo, indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Governo impõe serviços mínimos de 50% para abastecimento a clientes finais 

Uma vez que não foi alcançado um acordo para os serviços mínimos entre sindicatos e patrões, estes serão agora decretados pelo 
Governo. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques apresenta queixa-crime na PJ. Acusa patrões de esquemas de fraude fiscal 

Vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez uma denúncia às autoridades sobre os esquemas de fraude 
fiscal que alega serem feitos pelas grandes empresas de transportes de pesados. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse esta quarta-feira o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
"Sinto vergonha de ser português". Pardal Henriques crítica serviços mínimos decretados pelo Governo 

Vice-presidente do SNMMP mostrou-se esta quarta-feira contra os serviços mínimos decretados pelo Governo. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Lusa Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Só a Fectrans continua a negociar 

Mantém-se o impasse e a ameaça de greve dos motoristas de matérias perigosas a partir de segunda-feira, dia 12. 
In Mais Ribatejo Online| 07/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Minho Online (O)| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
In Negócios Online| 07/08/2019  
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A greve existe só de nome. Pardal Henriques ataca serviços mínimos fixados para a greve 

O vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas acusa o Governo de estar "do lado da ANTRAM, do capital" 
ao fixar serviços mínimos elevados para a greve agendada para 12 de agosto. 
In Negócios Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai concentrar-se na impugnação dos serviços mínimos 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Negócios Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana em preparação para greve 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Serviços mínimos acabam por ser "serviços máximos" 

Os serviços mínimos impostos pelo Governo à greve dos motoristas de matérias perigosas são, na prática, "serviços máximos", 
denunciou hoje a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), afeta à CGTP. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Advogado dos motoristas de matérias perigosas apresenta queixa na PJ 

O vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acusa as grandes empresas de transportes de pesados de 
fraude fiscal. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Associação do vestuário preocupada com impacto da greve 

A Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC/APIV) manifestou hoje preocupação em relação ao impacto 
negativo da greve dos motoristas, prevista para 12 de agosto, no setor do vestuário e na economia portuguesa. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Greve ilegal? "Seria um atentado à nossa democracia" 

Pardal Henriques voltou a reagir à eventual interposição de uma providência cautelar com vista declaração da ilegalidade do pré-
aviso de greve dos motoristas, vincando tratar-se de mais uma "artimanha para causar pressão" aos trabalhadores. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve 

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, defendeu hoje que os serviços mínimos entre 50% a 100% que foram hoje decretados pelo 
Governo para a paralisação dos motoristas não põem em causa o direito à greve. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Providência cautelar a pedir ilegalidade da greve vai ser interposta 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Sindicato irá concentrar-se em "impugnar" serviços mínimos durante greve 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
"Governo em condições poder declarar o estado de emergência energética" 

O ministro do Ambiente anunciou que Governo avança com o estado de emergência energética, na sequência da greve dos 
motoristas de matérias perigosas prevista para o próximo dia 12. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques critica Governo. "É uma vergonha, vivemos numa ditadura" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) já reagiu aos serviços mínimos 
decretados e anunciados, esta quarta-feira, pelo Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/08/2019  
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Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras. Alves Bandeira é uma das 
visadas 

Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras. 
In Notícias de Coimbra Online| 07/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Notícias de Coimbra Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores de que as pessoas estão a prepararem-se para a greve. 
In Observador Online| 07/08/2019  

 
Advogado dos motoristas de matérias perigosas apresenta queixa-crime na PJ 

A queixa é relativa aos alegados esquemas de fraude fiscal realizados "por várias empresas representadas pela ANTRAM", de 
acordo com o vice-presidente do sindicato dos motoristas. 
In Observador Online| 07/08/2019  

 
"Vamo-nos concentrar na impugnação dos serviços mínimos", diz sindicato sobre a greve dos motoristas 

Governo decretou os serviços mínimos na greve dos motoristas e de 50% a 100% e o Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias informou que se vai concentrar na "impugnação" destas. 
In Observador Online| 07/08/2019  

 
Governo declara emergência energética e fixa serviços mínimos 
In Paivense Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Porto Canal Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Porto Canal Online| 07/08/2019  

 
Governo revela que há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou esta terça-feira que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois 
meses" e que está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Porto Canal Online| 07/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou esta terça-feira que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do 
dia, e tão pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Porto Canal Online| 07/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou esta quarta-feira, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso 
de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Porto Canal Online| 07/08/2019  

 
Road hauliers welcome plan for compulsory mediation to avert strike 

Portugal's Ministry of Infrastructures has told unions representing lorry drivers that it may use a legal mechanism to trigger 
compulsory mediation with employers in their ongoing dispute over pay and conditions, with the result that a strike planned to 
start on 12 August would be called off. 
In Portugal News Online (The)| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30 por cento na última semana e que alguns postos estão a comprar o 
quádruplo, indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
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In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50 por cento e 100 por cento para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50 por cento a 100 por cento decretados hoje pelo Governo para a 
greve dos motoristas. 
In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In PT Jornal Online| 07/08/2019  

 
Sindicato independente dos motoristas diz que vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

Anacleto Rodrigues, porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), afirmou que a estrutura se vai 
concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados esta quarta-feira pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Público Online| 07/08/2019  

 
Transportadoras avançam com uma providência cautelar 

O advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não acredita que qualquer tribunal declare ilegal a greve agendada 
para a próxima semana. 
In Rádio Comercial - Notícias| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Rádio Comercial Online| 07/08/2019  

 
Governo declara estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Rádio Comercial Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% - Notícias 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Rádio Nova Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo declara preventivamente estado de emergência energética - Notícias 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Rádio Nova Online| 07/08/2019  

 
GOVERNO DECRETA SERVIÇOS MÍNIMOS ENTRE 50% E 100% PARA A GREVE DOS MOTORISTAS 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Rádio Regional Online| 07/08/2019  

 
GOVERNO DECLARA PREVENTIVAMENTE ESTADO DE EMERGÊNCIA ENERGÉTICA 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Rádio Regional Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

Alguns postos estão a comprar o quádruplo do que é habitual comprarem, segundo o Governo. 
In Renascença Online| 07/08/2019  
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Antram "aplaude" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

Decisão do Governo foi "correta e responsável", disse à Renascença o porta-voz das empresas, André Matias de Almeida. 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Sabe quanto combustível pode levar para casa? 

A poucos dias da anunciada greve dos motoristas de matérias perigosas, que em abril causaram uma corrida aos postos de 
abastecimento, a Renascença foi saber quais as regras para transportar combustível em jerricãs. 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Especialista defende requisição civil desde já 

Em entrevista à Renascença, Luís Gonçalves Silva questiona se as partes estão "verdadeiramente de boa fé". 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
Sindicato de motoristas quer "impugnar" serviços mínimos 

Porta-voz Anacleto Rodrigues confessa estar "triste" com a decisão do Governo de decretar serviços mínimos entre 50% e 100% 
para a paralisação que se inicia na segunda-feira, por tempo indeterminado. 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
Quem é quem neste impasse? Oito perguntas para entender a greve dos motoristas e escapar às filas 

Paralisação arranca no dia 12 de agosto, por tempo indeterminado. 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
ANTRAM e FECTRANS criam grupo de trabalho para elaborar medidas concretas em 90 dias 

Em pleno período conturbado no seio do sector do transporte rodoviário de mercadorias, a ANTRAM e a FECTRANS conseguiram 
ontem, após reunião, dar um passo em frente rumo à harmonização do sector. 
In Revista Cargo Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Ministro das Infraestruturas garante que o Governo está preparado para avançar com a requisição civil se os serviços mínimos 
não foram cumpridos, mas há quem defenda que este instrumento pode ser decretado antes mesmo do incumprimento em 
situações excecionais. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas apresentou uma queixa-crime contra 6 empresas representadas pela ANTRAM. 
In RTP 1 - Telejornal| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias perigosas já reagiu. 
In RTP 1 - Telejornal| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Vamos conhecer a reação de um dos sindicatos a estas que foram as medidas anunciadas no fundo por parte do Governo e com o 
reforço destes serviços mínimos. 
In RTP 3 - 18/20| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Falta ouvir aquela que é a indicação do Governo, que deve anunciar essa declaração de crise energética no país. 
In RTP 3 - 18/20| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O Governo prepara-se para declarar situação de alerta por crise energética. 
In RTP 3 - 18/20| 07/08/2019  

 
Serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O sindicato que diz que vai tentar impugnar a dimensão dos serviços mínimos decretados hoje. 
In RTP 3 - 3 às...| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Regressamos ao assunto topo da atualidade nacional, o pré-aviso de greve teve dos motoristas de materiais perigosos, que está a 
prevista para ter início no dia 12, segunda-feira. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 07/08/2019  

 
Motoristas. Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou esta quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se 
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inicia no dia 12 por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana, diz Governo 

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, 
indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
300 milhões de euros. Motoristas acusam empresas de esquemas de fraude fiscal 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas apresentou uma queixa-crime contra seis empresas representadas pela 
ANTRAM. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Todos os cenários em aberto 

O advogado do Sindicato Nacional de Mercadorias Perigosas aguarda "com tranquilidade" o resultado da providência cautelar 
anunciada por cinco empresas transportadoras para pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
Serviços mínimos. ANTRAM aplaude decisão do Governo 

André Matias de Almeida, da ANTRAM, lembra que os serviços mínimos da greve de Abril foram incumpridos, pelo que agora se 
justifica a amplitude dos serviços agora definidos pelo Governo, bem como a declaração de stado de emergência energética. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve 

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, defendeu hoje que os serviços mínimos entre 50% a 100% que foram hoje decretados pelo 
Governo para a paralisação dos motoristas não põem em causa o direito à greve. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In RTP Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse ainda que alguns postos estão a comprar o quádruplo, indicadores que, para o executivo, demonstram que as 
pessoas se estão a preparar para a greve. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos a partir de 50% durante greve dos motoristas 

Executivo avançou com a declaração de estado de emergência energética. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
ANTRAM considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

O Governo decretou estado de emergência energética e serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas, medidas 
anunciadas pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Governo decidiu retirar todos os direitos aos portugueses" 

O vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas acusa o Governo de estar "do lado da ANTRAM, do capital" 
ao fixar serviços mínimos elevados para a greve agendada para 12 de agosto. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques apresenta queixa-crime contra transportadoras 

A queixa-crime por "fraude fiscal de 300 milhões de euros anuais" foi apresentada na Polícia Judiciária. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve 

Vieira da Silva reconheceu que "não há greves indolores" e que elas são desencadeadas com o objetivo de produzir efeitos, mas 
considerou que a paralisação dos motoristas irá afetar um setor "sensível", o dos transportes. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: SIMM vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos 

"Enquanto cidadão estou triste, porque o Governo desrespeitou a Constituição", afirmou o porta-voz do Sindicato Independente 
dos Motoristas de Mercadorias. 
In Sábado Online| 07/08/2019  
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Serviços mínimos acabam por ser "serviços máximos", diz Fectrans 

Os serviços mínimos impostos pelo Governo à greve dos motoristas de matérias perigosas são, na prática, "serviços máximos", 
denunciou hoje a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), afeta à CGTP. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Em atualização Governo fixa serviços mínimos em greve dos motoristas 

Em conferência de imprensa ao final desta quarta-feira, no Ministério do Trabalho e Segurança Social, com a presença do ministro 
Vieira da Silva, do ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, e do secretário de Estado das Infra-Estruturas, Jorge 
Delgado, foi definido que o Governo irá fixar os serviços mínimos durante a greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. Governo diz que serviços mínimos não põem em causa direito à greve 

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, defendeu hoje que os serviços mínimos entre 50% a 100% que foram hoje decretados pelo 
Governo para a paralisação dos motoristas não põem em causa o direito à greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai concentrar-se na "impugnação" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, afirmou hoje que a estrutura 
se vai concentrar na "impugnação dos serviços mínimos" de 50% a 100% decretados hoje pelo Governo para a greve dos 
motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Governo declara preventivamente estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/08/2019  

 
Advogado de sindicato dos motoristas apresenta queixa-crime por fraude fiscal contra transportadoras 

O advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, apresentou hoje uma 
queixa-crime por fraude fiscal contra as transportadoras que pediram a ilegalidade do pré-aviso de greve, disse o próprio à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 07/08/2019  

 
Antram considera "correta" declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

A Antram classificou hoje como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 07/08/2019  

 
Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 07/08/2019  

 
Reivindicações dos motoristas 

Sindicatos querem aumentos de 100EUR em 2021 e 2022. 
In SIC - Jornal da Noite| 07/08/2019  

 
A greve dos motoristas parece cada vez mais inevitável 

A greve dos motoristas, marcada para segunda-feira, parece cada vez mais inevitável. 
In SIC - Primeiro Jornal| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto de Lisboa 
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Por causa da greve dos motoristas de matérias perigosas, o Governo vai declarar emergência energética e talvez declarar também 
serviços mínimos. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 07/08/2019  

 
Governo declara serviços mínimos/análise 

Carlos Barroso, advogado, analisa o tema:- Governo declara serviços mínimos. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 07/08/2019  

 
Serviços mínimos para a greve dos motoristas 

Palavras do vice presidente do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas, que acusa o Governo de estar do lado dos patrões e 
diz que os serviços mínimos decretados são um atentado à democracia. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Governo decretou, esta quarta-feira, os serviços mínimos para fazer face à greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada 
para a próxima segunda-feira. 
In SIC Notícias - Negócios da Semana| 07/08/2019  

 
Ministros dão conferência de imprensa sobre a greve dos motoristas às 18h00 

Os ministros do Trabalho e do Ambiente, assim como o secretário de Estado das Infraestruturas dão esta quarta-feira, às 18h00, 
uma conferência de imprensa sobre a greve dos motoristas agendada para segunda-feira. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Advogado dos motoristas diz que Governo declarou ´´atentado à democracia´´ 

Pedro Pardal Henriques acusa o Executivo de estar do lado da ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques, advogado dos motoristas, faz queixa-crime na PJ 

Vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas apresentou uma denúncia às autoridades sobre os esquemas 
de fraude fiscal que alega serem feitos pelas grandes empresas de transportes de pesados. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Antram considera ´´correta´´ declaração de estado de emergência energética e serviços mínimos 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Cinco transportadoras recorrem à justiça para tentar travar a greve dos motoristas 

A proposta de mediação do Governo não foi aceite pelo sindicato. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta estado de emergência energética devido à greve 

Executivo declarou serviços mínimos para a paralisação dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Governo declara serviços mínimos para greve dos motoristas 

Paralisação dos motoristas de matérias perigosas começa no dia 12. 
In SIC Notícias Online| 07/08/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos entre 50% e 100% 

O Governo decretou hoje serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias que se inicia no dia 12 
por tempo indeterminado, anunciou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva. 
In Smooth FM Online| 07/08/2019  

 
Governo declara estado de emergência energética 

O ministro do Ambiente decretou hoje, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos 
motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. 
In Smooth FM Online| 07/08/2019  

 
Cada pessoa poderá atestar no máximo 15 litros 

Não havendo acordo entre os dois sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve para dia 12 de agosto e a ANTRAM, o Governo 
foi obrigado a definir os serviços mínimos. 
In Sol Online| 07/08/2019  

 
Ministro do Trabalho declara que Governo vai assegurar serviços minímos 

Não havendo acordo entre os dois sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve para dia 12 de agosto e a ANTRAM, o Governo 
foi obrigado a definir os serviços mínimos. 
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In Sol Online| 07/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques reage às medidas do governo. ´Vivemos numa ditadura sob a capa de um país democrático" 
In Sol Online| 07/08/2019  

 
Sindicato quer impugnar serviços mínimos 

Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas entre 50% e 75%. 
In Sol Online| 07/08/2019  

 
"Sinto-me envergonhado em ser português. Devia ser feriado como foi no 25 de Abril" 

Pedro Pardal Henriques diz que se vive uma "ditadura sob a capa de um país democrático". 
In TSF Online| 07/08/2019  

 
Serviços mínimos do Governo são "o mínimo". ANTRAM negoceia sem "espada na cabeça" 

André Matias de Almeida garante que os motoristas têm uma porta aberta para a negociação caso travem a greve. 
In TSF Online| 07/08/2019  

 
Pardal Henriques avança com queixa-crime na Polícia Judiciária 

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) fala em esquemas de fraude fiscal. 
In TSF Online| 07/08/2019  

 
Fala Portugal - Governo acredita que greve vai ser cancelada 

No final da reunião com ANTRAM e FECTRANS, o ministro Pedro Nuno Santos, mostrou-se convicto de que a greve de dia 12 pode 
ser cancelada. 
In TV Record Europa Online| 07/08/2019  

 
Conflitos em torno da greve dos motoristas 

Esta confronto de laboral está marcado por episódios mais duros do que o habitual. 
In TVI - Jornal das 8| 07/08/2019  

 
Emergência energética 

O Governo decidiu aplicar para enfrentar a possível greve dos motoristas a partir de segunda-feira. 
In TVI - Jornal das 8| 07/08/2019  

 
Queixa-crime na PJ 

Pedro Pardal Henriques, o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas apresentou uma queixa-crime às 
autoridades sobre os esquemas de fraude fiscal que alega serem feitos pelas grandes empresas de transportes pesados. 
In TVI 24 - Notícias| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas matérias perigosas 

O Governo usar neste momento uma conferência de imprensa, aliás que irá acontecer nos próximos minutos, sobre a greve dos 
motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Ficou a ser conhecido há instantes que o ministro e o secretário de Estado das Infraestruturas darão uma conferência de imprensa 
sobre a greve dos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 07/08/2019  

 
Motoristas: Governo fixa serviços mínimos entre 50% a 100% 

Para os postos de abastecimento foram decretados 50%. 
In TVI 24 Online| 07/08/2019  

 
Venda de combustível subiu 30% na última semana 

O Governo disse esta quarta-feira que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o 
quádruplo, indicadores que, para o Executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve. 
In TVI 24 Online| 07/08/2019  

 
ANTRAM considera serviços mínimos e estado de emergência "uma medida cautelar correta" 

A ANTRAM classificou como "uma medida cautelar correta" a decisão Governo de declarar preventivamente o estado de 
emergência energética e de estabelecer serviços mínimos a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 07/08/2019  

 
Motoristas: sindicato diz que serviços mínimos são uma "barbaridade" 

Pedro Pardal Henriques afirmou que sente "vergonha de ser português" porque o que aconteceu "foi um atentado à democracia". 
In TVI 24 Online| 07/08/2019  
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Motoristas: Sindicato vai "refletir" sobre "barbaridade" dos serviços mínimos 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai "refletir" sobre a "barbaridade" dos serviços mínimos 
entre 50% e 100% para a greve a partir de segunda-feira, disse hoje o seu advogado, Pedro Pardal Henriques. 
In Visão Online| 07/08/2019  

 
Woodstock revisitado, como se tivesse sido ontem... 
In Visão Online| 07/08/2019  

 

Regulador dos combustíveis monitorizará preços 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Antena Minho Online| 07/08/2019  

 
Greve sobre a mesa até 6ª feira 
In Bola (A)| 07/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

"Custa-me muito a acreditar que qualquer tribunal fosse decretar uma providência cautelar contra aquilo que está na 
Constituição, mas aguardamos com tranquilidade para ver o resultado", disse à SIC o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional 
de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques. 
In Cidade FM Online| 07/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques: Mecanismo legal de mediação não é suficiente para desconvocar uma greve 

O SNMMP admitiu poder desmobilizar a grave caso a ANTRAM apresente uma "proposta decente". 
In CM TV Online| 07/08/2019  

 
Militares e polícias prontos para conduzir camiões na greve 
In Correio da Manhã| 07/08/2019  

 
GNR e PSP formados para conduzir camiões durante greve dos motoristas 

Agentes e militares com carta de pesados estão de hoje a sexta-feira a treinar manuseio de matérias perigosas. 
In Correio da Manhã Online| 07/08/2019  

 
Greve. Patrões, governo e Marcelo tentam travar motoristas 
In Diário de Notícias Online| 07/08/2019  

 
Grupo de trabalho para regulamentação de cargas e descargas de mercadorias 

Vai ser criado um grupo de trabalho com os ministérios das Infraestruturas, Trabalho, Economia, ANTRAM, FECTRANS, ACT, APED 
e outras entidades para apresentar as propostas de regulamentação sobre as cargas e descargas de mercadorias e as funções dos 
motoristas. 
In Diário do Distrito Online| 07/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Diário do Distrito Online| 07/08/2019  

 
Patrões, Governo e Marcelo tentam travar motoristas 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Patrões.J.Barroso, Atlantic Cargo, Alves Bandeira e Transfrota vão para tribunal 
In Dinheiro Vivo Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. AIP diz que "graves consequências" demonstram "inadequação da lei da greve" 

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) considerou esta terça-feira que a paralisação dos motoristas, com início previsto para 
segunda-feira, vai provocar "graves consequências", o que demonstra "a inadequação da lei da greve na atual conjuntura 
económica e social". 
In Expresso Online| 07/08/2019  

 
Motoristas. Porque é que a maioria pode não conseguir evitar a greve? 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e das Comunicações - que não adere à paralisação de 12 de agosto -, conta com cerca 
de 5 mil filiados, enquanto o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas 
de Mercadorias, que lançaram o pré-aviso de greve, têm no total cerca de 1900 associados. 
In Expresso Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Proposta do Governo "é insuficiente" 
In i| 07/08/2019  
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Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas. 
In Impala Online| 07/08/2019  

 
Marcelo, Governo e patrões alinhados na pressão sobre os motoristas 
In Jornal de Notícias| 07/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi esta terça-feira 
divulgado. 
In Jornal de Notícias Online| 07/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi, esta terça-feira, 
divulgado. 
In Minho Online (O)| 07/08/2019  

 
Providência cautelar sem efeito na greve dos motoristas 
In Negócios| 07/08/2019  

 
Patrões recusam aumentos de 148% a motoristas 

Greve com início a 12 de Agosto continua em cima da mesa após nova ronda negocial falhada com o Governo. 
In Público| 07/08/2019  

 
Patrões recusam aumentos de 148% em apenas quatro anos 

Greve continua em cima da mesa, depois de nova ronda negocial que terminou sem a desconvocação do protesto. 
In Público Online| 07/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

"Custa-me muito a acreditar que qualquer tribunal fosse decretar uma providência cautelar contra aquilo que está na 
Constituição, mas aguardamos com tranquilidade para ver o resultado", disse à SIC o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional 
de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques. 
In Rádio Comercial Online| 07/08/2019  

 
"Contra-Corrente" 

"Contra-Corrente" com José Manuel Fernandes que nos fala sobre a greve dos motoristas. 
In Rádio Observador - Contra-Corrente| 07/08/2019  

 
SEGURADORES PREOCUPADOS COM A ASSISTÊNCIA EM ESTRADA DURANTE A GREVE DOS MOTORISTAS 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In Rádio Regional Online| 07/08/2019  

 
Cinco transportadoras pedem ilegalidade da greve dos motoristas 

Providência cautelar que dará entrada no Tribunal do Trabalho de Lisboa defende que pré-aviso configura um abuso do direito à 
greve e da boa-fé. 
In Renascença Online| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os Sindicatos rejeitam para já qualquer mediação do Governo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 07/08/2019  

 
Greve dos motoristas: pode guardar combustível em casa? 

Caso não seja desconvocada, a greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começa já na próxima segunda-feira, 12 
de agosto. 
In Sábado Online| 07/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

"Custa-me muito a acreditar que qualquer tribunal fosse decretar uma providência cautelar contra aquilo que está na 
Constituição, mas aguardamos com tranquilidade para ver o resultado", disse à SIC o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional 
de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques. 
In Smooth FM Online| 07/08/2019  
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SNMMP mantém greve à espera da ANTRAM 

O SNMMP regista "a boa vontade" do Governo para iniciar um processo de mediação, mas não desconvoca a greve dos 
motoristas, sublinhando que tudo depende da ANTRAM. 
In Transportes & Negócios Online| 07/08/2019  

 
Cristas preocupada com efeitos da greve dos motoristas nas campanhas agrícolas 

Líder centrista lembra que a greve acontece "em plena época de colheitas". 
In TSF Online| 07/08/2019  

 
Preços dos combustíveis sob monitorização "aprofundada" nas próximas semanas 

Entidade Nacional para o Setor Energético vai monitorizar os "preços médios por distrito" e realizar "uma avaliação diária dos 
preços praticados pelos postos de Portugal continental". 
In TSF Online| 07/08/2019  

 
Gasolina sobe (mas pouco) e gasóleo mantém-se na semana anterior à greve 

Na semana que antecede a greve dos motoristas agendada para 12 de agosto por tempo indeterminado - e que antecipa uma 
corrida às bombas de combustíveis para atestar o depósito do carro -, os preços vão manter-se estáveis: o gasóleo não vai sofrer 
mexidas e a gasolina vai aumentar meio cêntimo. 
In Voz do Algarve Online (A)| 07/08/2019  

 

Negociações Greve dos Motorista 

O ministro das Infraestruturas espera que a greve dos motoristas possa ser mesmo desconvocada até ao dia 12 deste mês, que é 
na próxima segunda-feira. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas - mecanismo legal de mediação 

São convidadas deste 360 Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo e Carmo Sousa Machado, Especialista em Direito de 
Trabalho, para falar sobre os mecanismo que estão à disposição do Governo para promover uma negociação, ou para manter 
sentados à mesa os protagonistas desta greve. 
In RTP 3 - 360| 06/08/2019  

 

PR avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou esta terça-feira que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e 
defendeu ser necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In Açoriano Oriental Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com umaprovidência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dosmotoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório querepresenta essas empresas. 
In Açoriano Oriental Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 06/08/2019  

 
Empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Na providência cautelar é pedida a ilegalidade do pré-aviso de greve considerando que há um abuso do direito à greve e da boa-
fé, uma vez que estava a decorrer um processo negocial. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 06/08/2019  

 
Motoristas fincam o pé e recusam proposta do Governo. Greve mantém-se 

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques (em primeiro 
plano). 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas veio dizer que não acredita que tenha provimento a providência cautelar que 5 
empresas vão apresentar amanhã contra o pré-aviso de greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O assessor jurídico do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não acredita que tenha provimento a providência cautelar 
que 5 empresas vão apresentar amanhã contra o pré-aviso de greve dos motoristas que começa na próxima segunda-feira. 
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In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Também o ministro das Infraestruturas acredita que ainda pode ser cancelada esta greve. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, acredita que a greve dos motoristas ainda pode ser cancelada. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Com boa fé será possível impedir a greve dos motoristas, é o apelo lançado pelo ministro das Infraestruturas aos sindicatos 
independentes, depois do Governo sugerir o recurso ao mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho para forçar 
uma negociação entre as partes. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

No braço de ferro entre patrões e motoristas ninguém cede. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

No braço de ferro entre patrões e motoristas ninguém cede. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

A esta hora já decorre a reunião entre a Antram e a Federação dos Sindicatos de transportes e Comunicações, o encontro realiza-
se no Ministério das infraestruturas, em Lisboa, e é o mais recente numa série de negociações em curso entre a Associação de 
transportadores de mercadorias e a FECTRANS. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

A Associação de Transportadores de mercadorias valoriza o passo dado pelo Governo para aproximar patrões e motoristas 
matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
Motoristas esperam proposta dos patrões. Greve mantém-se para dia 12 de agosto 

A reunião do Governo com a ANTRAM e a Fectrans para evitar a greve do próximo dia 12 deste mês foi adiada para esta terça-
feira, às 09h30, escreve o "Correio da Manhã". 
In Aquela Máquina Online| 06/08/2019  

 
Greve dos combustíveis mantém-se: sindicato recusa proposta do Governo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) afirmou que os trabalhadores não irão cancelar a greve 
marcada para a partir de dia 12 de agosto "em troca de uma promessa de desencadear um processo que já antes aconteceu e que 
não teve resultados". 
In Auto Foco Online| 06/08/2019  

 
Marcelo teme que a maioria dos portugueses fique contra os camionistas grevistas 

O Presidente da República considera que a greve dos motoristas de matérias perigosas é legítima mas pede ponderação aos 
sindicatos, temendo que a maioria dos portugueses fique contra eles. 
In Cidade FM Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Cidade FM Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas: há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

A garantia é do Ministro da Administração Interna. 
In Cidade FM Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um 
mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada. 
In Cidade Hoje Online| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Pedro Pardal Henriques, advogado do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas é nosso convidado. 
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In CM TV - CM Jornal - 20h| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O braço de ferro entre sindicatos de motoristas e as entidades patronais continua. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se 

Governo e patrões reuniram no Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se 

Governo e patrões reuniram no Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se - direto de Lisboa 

Patrões dos motoristas reuniram com o Governo no Ministério das Infraestruturas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se - direto 

O braço de ferro entre motoristas e patrões continua, assim como o pré-aviso de greve para o dia 12. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 06/08/2019  

 
Mantém-se greve de dia 12 - direto do Ministério das Infraestruturas 

Os motoristas mantém a greve agendada para a próxima semana. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 06/08/2019  

 
Greve na mão dos patrões 

Os motoristas mantêm a greve agendada para o dia 12, e todo depende agora da resposta dos patrões às exigências que são 
feitas. 
In CM TV - Notícias CM| 06/08/2019  

 
Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas diz não haver falta de combustível nos postos de abastecimento 

Está prevista uma greve dos motoristas de matérias perigosas para o dia 12 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Assunção Cristas preocupada com efeitos da greve dos motoristas nas campanhas agrícolas 

SNMMP e SIMM convocaram uma greve a iniciar no dia 12 e por tempo indeterminado. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Associação Industrial diz que graves consequências da greve dos motoristas demonstram inadequação da lei 

Está prevista, para o próximo dia 12 de agosto, uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas regista boa vontade do Governo mas diz que é insuficiente 

Governo anunciou na segunda-feira que tinha proposto aos sindicatos desencadear o mecanismo legal da mediação. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista boa vontade do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras instauram providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços nas próximas semanas 

Foi emitido um pré-aviso de greve dos motoristas para o próximo dia 12 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve não está na ordem do dia e não é uma prioridade 

Declarações surgem dias antes de estar prevista uma nova greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  
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Pedro Pardal Henriques: Mecanismo legal de mediação não é suficiente para desconvocar uma greve 

Governo já admitiu querer acionar um mecanismo legar para desconvocar a greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Destak Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Destak Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Cinco empresas interpõem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Diário As Beiras Online| 06/08/2019  

 
Advogado dos motoristas "Não basta uma mão cheia de nada" 

Só uma contraproposta poderá levar a desconvocar a greve. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Braço-de-ferro continua: Motoristas rejeitam ajuda do governo e vão para greve 

"Têm até sexta-feira para dizer se querem ou não que se faça greve", dizem os motoristas. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Portugal tem reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que está a 
ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Greve mantém-se. Perguntas, respostas e frases que marcam o conflito 

Depois da reunião com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, os sindicatos dos motoristas mantém a greve com início 
marcado para 12 de agosto. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Marcelo: "É preciso ponderação, para não se perder a razão" 

Presidente da República diz também que a via do "diálogo e da conversação" é sempre o melhor meio para chegar a um 
entendimento. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Governo acredita que greve de 12 de Agosto seja cancelada 

O Governo, na pessoa do ministro das Infraestruturas, esteve esta manhã reunido com a Fectrans e a Antram e acredita que até 
dia 12 greve ainda pode ser levantada. 
In Diário do Distrito Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Diário do Distrito Online| 06/08/2019  

 
A cronologia de um problema que continua sem acordo e que ameaça parar o país 

Abastecimento de combustíveis. 
In Diário do Minho Online| 06/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário directo de 21ME de impacto da greve 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou um prejuízo diário direto de 21 milhões de 
euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Diário do Sul| 06/08/2019  
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Fectrans e Antram anunciam medidas concretas para o setor no prazo de 90 dias 

A Antram acusou os motoristas de matérias perigosas de terem recusado fazer qualquer cedência nas propostas apresentada na 
segunda-feira ao governo. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
APETRO garante não haver falta de combustível nos postos de abastecimento 

Associação garantiu que "não há razão para alarme", pois "não há falta" de combustível. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Sindicato aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

Cinco transportadoras vão dar entrada na quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Braço-de-ferro continua: Motoristas rejeitam ajuda do governo e vão para greve 

"A greve só depende da Antram.” 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Associações alertam para prejuízos para a economia devido à greve 

Setores como a distribuição, agricultura, imprensa, seguros e turismo alertaram nas últimas semanas para os prejuízos que a 
greve. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Governo apela a motoristas que voltem às negociações e evitem greve 

Além do ministro, também a federação do setor e a associação empresarial anunciaram a criação de um grupo de trabalho. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
CTT têm plano de contingência interno para assegurar distribuição postal 

Correios "têm preparado um plano de contingência interno, adequado às necessidades da frota e que assegure a atividade de 
distribuição postal". 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Marcelo avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente pediu "ponderação permanente entre aquilo que se quer realizar e satisfazer, e os sacrifícios impostos a outros 
membros da comunidade". 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
MAI garante que há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

A ANEPC é responsável pela coordenação do planeamento civil de emergência e por "acautelar a salvaguarda de abastecimento de 
combustíveis". 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Petrolíferas dizem está a haver maior afluência aos postos 

Postos de combustíveis no Algarve "estão a vender mais". 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar para travar greve 

Na providência cautelar, que dará entrada no Tribunal do Trabalho de Lisboa, é pedida a ilegalidade do pré-aviso de greve e dos 
fundamentos do pré-aviso por considerarem que há um abuso do direito. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Patrões lamentam que motoristas continuem sem fazer cedência 

O Governo esteve reunido com a Fectrans e a Antram para discutir o contrato coletivo de trabalho. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Conheça os momentos-chave da negociação 
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Sem um entendimento à vista, a greve dos motoristas de matérias perigosas continua agendada para 12 de agosto. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Greve. Há reservas de combustíveis para "mais de dois meses" 

À saída da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, Eduardo Cabrita garantiu que estão garantidas reservas de 
combustível para mais de dois meses, em caso de greve. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Como funciona a mediação proposta pelo Governo? 

Antram diz que negociação de melhorias das condições dos trabalhadores afetos à Fectrans não será aplicada aos trabalhadores 
abrangidos pelo pré-aviso de greve. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas recusam proposta do Governo 

Sindicato recusa cancelar a greve "em troca de uma promessa de desencadear um processo que já antes aconteceu e que não teve 
resultados". 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Perguntas e respostas sobre a greve dos motoristas 

Sem um entendimento à vista, a greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Motoristas recusam a proposta do Governo e mantêm greve 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) rejeitou a proposta de mediação proposta pelo Governo e 
mantêm a greve agendada para o próximo dia 12. 
In e-Global - Notícias em Português Online| 06/08/2019  

 
Greve: motoristas e patrões mantém braço-de-ferro 

Depois de se ter ter reunido com o sindicato dos motoristas, o ministro das Infraestruturas e Habitação reuniu-se, esta terça-feira, 
com os representantes da ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - e da 
FECTRANS, a Federação do setor. 
In E-konomista Online| 06/08/2019  

 
A ANTRAM ou responde ou fica muito mal na fotografia ! 

Pedro Pardal Henriques, dirigente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, SNMMP, fez saber que a ANTRAM 
tem até sexta-feira para apresentar aos motoristas uma contraproposta que permita evitar a greve marcada para a próxima 
semana pois este sindicato cumpriu o papel devido apresentando quatro pontos inegociáveis ao Governo, que não revelam para 
já. 
In Estrategizando Online| 06/08/2019  

 
Os difíceis processos negociais a sério! 

Depois de reuniões com os patrões da ANTRAM e os dirigentes da Fectrans, a federação sindical da CGTP, o ministro das 
Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assumiu esta terça-feira que o Governo continua a ter em cima da mesa a possibilidade de 
paralisação dos camionistas, mas também disse que "até ao dia 12 é possível a greve ser cancelada". 
In Estrategizando Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O governante falava à saída de uma reunião entre a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), a 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Governo, que decorreu na manhã 
desta terça-feira no Ministério das Infraestruturas. 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
Governo apela a sindicatos para cancelar greve, mas continua a preparar esse cenário 

Pedro Nuno Santos reforça o discurso do Governo para isolar os sindicatos mais radicais na opinião púbica: diz que não se percebe 
que um sindicato da CGTP, inuspeito de fazer "fretes" aos patrões, negoceie com a Antram, e que os outros se mantenham 
irredutíveis. 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
O que defende o sindicato que não apoia a greve dos motoristas 

Estiveram esta terça-feira no Ministério das Infraestruturas, um dia após a reunião entre o ministro Pedro Nuno Santos e os dois 
sindicatos favoráveis à greve. 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
"Já não uso o Maserati. Fui barrado quando viajava na autoestrada com os meus filhos": Pardal Henriques, o rosto da greve 

É o rosto das greves dos camionistas. 
In Expresso Online| 06/08/2019  
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Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Sindicatos revelam posições diferentes sobre a proposta de mediação do Governo 

Sindicato dos motoristas de mercadorias garante que só no sábado, em plenário, é que irão decidir se aprovam, ou não, a 
proposta de Pedro Nuno Santos. 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
Governo propõe o recurso a mecanismo legal de mediação para desconvocar greve dos motoristas 

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas avança que se a proposta for aceite pelos sindicatos permitirá que a paralisação 
seja desconvocada e que as partes envolvidas retomem a negociação com base num "novo enquadramento legal". 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras vão tentar impedir greve dos motoristas e abrir providência cautelar 

"A partir do momento em que a associação sindical tem asseguradas condições para os seus trabalhadores em 2020, 2021 e 2022 
e vem convocar a greve, causa um prejuízo desproporcionado a terceiros e ao país", sublinha o advogado das transportadoras, 
Carlos Barroso. 
In i Online| 06/08/2019  

 
"Se os sindicatos não querem a greve" dos motoristas, devem recorrer ao mecanismo de mediação - ministro 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que, se os sindicatos "não querem efetivamente a greve", que ainda 
pode ser desmarcada, devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se e ministro apela aos sindicatos que recorram ao mecanismo de mediação. 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que, se os sindicatos "não querem efetivamente a greve", que ainda 
pode ser desmarcada, devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
MAI assegura que "há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 

Eduardo Cabrita revelou que "há reservas de combustível para mais de dois meses" e que está a ser preparado o planeamento 
para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O SNMMP registou hoje a boa vontade do Governo para iniciar um processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente 
para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da Antram. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético vai monitorizar "de forma aprofundada" a "evolução dos preços" dos combustíveis 
nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
Governo quer desconvocar greve dos motoristas 

O mecanismo legal de mediação , que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada, foi 
proposto aos sindicatos representativos dos motoristas. 
In Impala Online| 06/08/2019  

 
"Se os sindicatos não querem a greve" dos motoristas, devem recorrer ao mecanismo de mediação 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
MAI assegura que "há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 
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O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Presidente avisa motoristas: "Não basta que os fins sejam legítimos..." 

O Presidente da República avisou que não basta que os fins que levam a uma greve sejam legítimos e defendeu ser necessário que 
os meios não venham prejudicar os fins, ao comentar a greve. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
APETRO garante não haver falta de combustível nos postos de abastecimento 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou esta terça-feira que "é verdade e é notória" uma maior 
afluência aos postos de abastecimento em Portugal, mas garantiu que "não há razão para alarme", pois "não há falta" de 
combustível. 
In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas não aceitam nova proposta do Governo 

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) garantiu que vai recusar a proposta do Governo 
de acionar um "mecanismo legal de mediação" para desconvocar a greve. 
In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Tudo sobre a greve de motoristas que pode secar o depósito do país 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias 
(SIMM) entregaram, em 15 de julho, um pré-aviso de greve, com início em 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Governo acredita que greve ainda pode ser cancelada 

Pedro Nuno Santos deixou a porta aberta aos sindicatos para voltarem à mesa de negociações até ao dia 12 de agosto. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Motoristas respondem a Marcelo: "Antes de chegar a estes meios, foram tentados outros" 

Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do SNMMP, disse ainda que os motoristas não concordaram com a providência cautelar 
apresentada por cinco empresas de transporte. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
ANTRAM: "Sindicato não tem outra vontade que não a greve" 

Os patrões criticam a postura dos sindicatos por não realizarem nenhuma contraproposta para que a greve seja cancelada. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Motoristas rejeitam mediação do Governo. Greve mantém-se. ANTRAM tem até sexta-feira para responder 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) rejeitou a proposta de mediação proposta pelo Governo. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas: Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

O advogado não quis identificar as empresas que metem a ação, referindo apenas que são de diferentes dimensões, sendo três 
empresas de matérias perigosas (combustíveis, explosivos e gás e outras matérias perigosas) e duas empresas de carga geral (uma 
que atua sobretudo no setor da distribuição e outra em contentores e atividade portuária). 
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In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Sindicato de motoristas: "Desconvocar uma greve com uma mão cheia de nada é impensável" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) veio a público rejeitar desconvocar a greve dos motoristas 
marcada para 12 de agosto. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Patrões dizem que só negoceiam com sindicatos que "cumpram protocolos" 

ANTRAM diz que só está disposta a negociar com a Fectrans, rejeitando negociar com os sindicatos que convocaram greve para dia 
12 de agosto. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

"Não vi nenhum partido propor a alteração da lei da greve e, portanto, terminou a legislatura, não está na ordem do dia, ninguém 
propôs essa revisão, não sei se algum partido incluirá no programa eleitoral [para as legislativas de 06 de outubro] a revisão da lei 
da greve", disse Marcelo Rebelo de Sousa. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira. 
In Lusa Online| 06/08/2019  

 
"Se os sindicatos não querem a greve" dos motoristas, devem recorrer ao mecanismo de mediação 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Lusa Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Lusa Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Lusa Online| 06/08/2019  

 
O jogo "por baixo da mesa" no conflito aos motoristas 

Temos vindo a assistir a um "braço de ferro" inédito entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas, mas arrisco a dizer 
que além de "por baixo da mesa" é ilusório: a intolerância da associação patronal, ANTRAM é acima de tudo contra o governo! 
Alguém acha que a reivindicação de 900 euros em 2022 para pessoas que executam tarefas de elevada responsabilidade é muito? 
E sobrecarregados com horários de 12 e 14 horas por dia?  
In Mais Ribatejo Online| 06/08/2019  

 
MAI assegura que "há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Minho Online (O)| 06/08/2019  

 
"Não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In Minho Online (O)| 06/08/2019  

 
Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Mundo Português Online| 06/08/2019  

 
Há reservas de combustíveis para mais de dois meses afirma ministro da Administração Interna 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Mundo Português Online| 06/08/2019  
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Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira. 
In Mundo Português Online| 06/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos diz que até ao dia 12 é possível a greve ser cancelada 

O ministro das Infraestruturas considera que ainda é possível cancelar a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicato de não fazer nenhuma cedência e querer greve 

A associação de empresas transportadoras acusou esta terça-feira o sindicato dos motoristas de matérias perigosas de não ter 
feito nenhuma cedência e de ter ele próprio recusado a mediação negocial do Governo que havia proposto. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Apetro: Há maior afluência aos postos de combustível mas sem alarme 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou hoje que "é verdade e é notória" uma maior afluência aos 
postos de abastecimento em Portugal, mas garantiu que "não há razão para alarme", pois "não há falta" de combustível. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Regulador garante monitorização aprofundada dos preços dos combustíveis durante a greve 

A ENSE vai divulgar os postos de abastecimento de combustível que aumentem os preços "sem qualquer justificação". 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas avançam com providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Marcelo avisa motoristas que não basta que os fins sejam legítimos 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Pardal Henriques: Não podemos desconvocar a greve só com promessa de mediação 

Com a mediação proposta pelo governo "não há garantias nenhumas", diz Pardal Henriques, que agurada por uma resposta dos 
patrões até sexta-feira. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Governo diz que há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
Perguntas e respostas sobre greve dos motoristas 

Sem um entendimento à vista, a paralisação mantém-se, tendo já o primeiro-ministro dito que existe no país um sentimento de 
"revolta e incompreensão" pela greve e apelado para um entendimento entre as partes. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
"É possível que a greve de 12 de agosto seja cancelada" 

Ministro garante que há provas de que as negociações que decorrem entre o Governo, a Fectrans e a ANTRAM estão a ter os seus 
resultados. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
APETRO garante não haver falta de combustível nos postos de abastecimento 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou hoje que "é verdade e é notória" uma maior afluência aos 
postos de abastecimento em Portugal, mas garantiu que "não há razão para alarme", pois "não há falta" de combustível. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Cristas preocupada com efeitos da greve nas campanhas agrícolas 

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou hoje preocupação com a possibilidade de a greve dos motoristas afetar as 
campanhas agrícolas e pôr em perigo as colheitas, e exigiu ao Governo que equacione todos os cenários e possíveis soluções. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

O advogado do Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje aguardar "com tranquilidade" o 
resultado da providência cautelar que cinco empresas estão a preparar para pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
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In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
CCP alerta para risco de greves sistemáticas de vários grupos 

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) alertou hoje para o risco de o país começar a ser confrontado 
sistematicamente com greves de várias categorias profissionais e manifestou-se indisponível para "multiplicar" negociações e 
acordos. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Motoristas alertam para prejuízos para a economia devido à greve 

Várias associações, representativas de setores como a distribuição, agricultura, imprensa, seguros e turismo alertaram nas últimas 
semanas para os prejuízos que a greve dos motoristas de matérias perigosas poderá causar às empresas, interferindo na produção 
e serviços que prestam. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM vai "apresentar proposta para melhorar condições" de motoristas 

O representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, falou aos jornalistas antes do início da reunião com o Ministério das 
Infraestruturas e a Fectrans. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
CTT têm preparado plano de contingência para assegurar distribuição 

Os CTT "têm preparado um plano de contingência interno" para assegurar a atividade de distribuição postal caso avance a greve 
dos motoristas na próxima segunda-feira, disse hoje à Lusa fonte oficial dos Correios de Portugal. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Marcelo avisa motoristas: "Não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República comentou "em abstrato" o impasse nas negociações entre os sindicatos dos motoristas e a Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e deixou um aviso aos grevistas, lembrando que o 
povo português pode deixar de compreender e apoiar a sua causa. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Interposta providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Greve? "Há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
"Graves consequências" demonstram "inadequação da lei da greve" 

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) considerou hoje que a paralisação dos motoristas, com início previsto para segunda-feira, 
vai provocar "graves consequências", o que demonstra "a inadequação da lei da greve na atual conjuntura económica e social". 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Rever lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Sindicato "recusa o mecanismo de mediação que propôs ontem" 

A ANTRAM teceu duras críticas à postura do sindicato, que acusa de querer "parar o país" e de "deslealdade perante o Governo". 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Ministro disse hoje que a greve dos motoristas ainda pode ser desconvocada 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
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que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Notícias de Coimbra Online| 06/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Notícias de Coimbra Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Notícias de Coimbra Online| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas não aceitam nova proposta do Governo 

Representante dos motoristas diz que greve não vai ser cancelada "em troca de uma promessa de desencadear um processo que 
já antes aconteceu e que não teve resultados". 
In Observador Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que registou a boa vontade do Governo para iniciar um processo de 
mediação, mas o advogado do sindicato Pedro Pardal Henriques diz que não é suficiente para desconvocar a greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 06/08/2019  

 
O ministro das Infraestruturas acredita que a greve dos camionistas ainda pode ser desconvocada 

O ministro das Infraestruturas acredita que a greve dos camionistas ainda pode ser desconvocada. 
In Rádio Comercial - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas - O ministro da Administração Interna garante que há reservas de combustível para 2 meses 

O ministro da Administração Interna garante que há reservas de combustível para 2 meses, caso sejam necessárias utilizar devido 
à greve dos motoristas matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas recusam a proposta do Governo 

Os motoristas de matérias perigosas recusam a proposta do Governo, a greve continua assim marcada para o início da próxima 
semana até a Antram aceitar as propostas apresentadas pelos sindicatos que agendaram essa mesma paralisação. 
In Rádio Comercial - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Enquanto os sindicatos que avançaram com um pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas aguardam uma resposta 
da Antram ou do governo para suspender a greve, prossegue outra reunião entre a Federação dos Sindicatos dos Transportes e a 
associação que representa os patrões. 
In Rádio Comercial - Notícias| 06/08/2019  

 
Marcelo teme que a maioria dos portugueses fique contra os camionistas grevistas 

O Presidente da República considera que a greve dos motoristas de matérias perigosas é legítima mas pede ponderação aos 
sindicatos, temendo que a maioria dos portugueses fique contra eles. 
In Rádio Comercial Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Rádio Comercial Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas: há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" - Notícias 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: PR avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" - Notícias 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
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In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente - Notícias 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve - Notícias 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Há reservas de combustíveis para mais de dois meses - Notícias 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas recusam proposta do Governo - Notícias 

O representante do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) revelou ao PÚBLICO que os trabalhadores 
não irão cancelar a greve "em troca de uma promessa de desencadear um processo que já antes aconteceu e que não teve 
resultados". 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Em relação ao pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas, o Presidente da República pede ponderação e equilíbrio. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 06/08/2019  

 
GREVE DOS MOTORISTAS MANTÉM-SE ATÉ ACORDO COM PATRÕES (ANTRAM) 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In Rádio Regional Online| 06/08/2019  

 
MOTORISTAS: MARCELO ´AVISA´ QUE ´NÃO BASTA QUE O FINS SEJAM LEGÍTIMOS´ 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In Rádio Regional Online| 06/08/2019  

 
CINCO EMPRESAS PÕEM PROVIDÊNCIA CAUTELAR A PEDIR ILEGALIDADE DA GREVE DOS MOTORISTAS 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Rádio Regional Online| 06/08/2019  

 
Sindicato motoristas não confirma que rejeita o mecanismo de mediação 

O sindicato motoristas não confirma que rejeita o mecanismo de mediação, mas sublinha que a greve só pode ser desconvocada 
com uma proposta de boa-fé de ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
O governo espera que seja desmarcada a greve dos motoristas 

O governo ainda espera que seja desmarcada a greve dos motoristas. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Antram acusa o Sindicato dos motoristas de não quererem desistir da greve 

A Antram acusa o Sindicato dos motoristas de não quererem desistir da greve, no final da reunião com o Governo André Matias de 
Almeida, o porta-voz da Associação de empresas de transportadores, deixou fortes críticas ao sindicato que rejeitou o mecanismo 
de mediação proposto pelo governo. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
O governo recebe a Antram e a Fectrans 

Nesta altura a Antram e FECTRANS continuam reunidos com o Ministério das Infraestruturas, para falar do acordo coletivo de 
trabalho, mas a questão da greve de motoristas não deve ser deixada de lado. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Está ainda tudo em aberto quanto à greve dos motoristas, que continua marcada para começar na próxima segunda-feira. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  
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O governo recebe a Antram e a Fectrans 

Está tudo ainda em aberto quanto à greve dos motoristas, que continua marcada para começar na próxima segunda-feira. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre Governo e ANTRAM 

Marcada para esta hora, a reunião entre o Governo e Antram. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Transportadoras pedem que greve dos motoristas seja declarada ilegal 

Providência cautelar que dará entrada no Tribunal do Trabalho de Lisboa defende que pré-aviso configura um abuso do direito à 
greve e da boa-fé. 
In Renascença Online| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras interpõem providência cautelar para pedir ilegalidade da greve 

A greve dos motoristas aproxima-se e adensa-se o guião de uma novela que teima em não ter uma resolução que agrade a todas 
as partes envolvidas - após o fracasso das negociações (inclusivamente com a rejeição da derradeira proposta do Governo por 
parte do SNMMP), a Lusa revelou esta tarde que cinco transportadoras darão entrada, esta Quarta-feira, com uma providência 
cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Revista Cargo Online| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

O Governo propõe acionar um mecanismo legal de mediação para desconvocar a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

Já terminou a reunião entre Governo, ANTRAM e a FECTRANS. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

Acabou a reunião entre o Governo, os patrões e a Federação de Motoristas que está fora desta paralisação. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas - mecanismo legal de mediação 

Retomamos o assunto de abertura deste jornal: a proposta do Governo de acionar o mecanismo legal de mediação para que seja 
desconvocada a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas - mecanismo legal de mediação 

Vale a pena tentar perceber que o mecanismo é este de que o Governo coloca agora em cima da mesa. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O Governo propõe acionar um mecanismo legal de mediação para desconvocar a greve dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Dois sindicatos mantêm a greve convocada para 12 de agosto. 
In RTP 1 - Telejornal| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

A greve mantém-se. 
In RTP 1 - Telejornal| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

A greve mantém-se. 
In RTP 2 - Jornal 2| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

O ministro Pedro Nuno Santos, que tem mediado as negociações, fez mais um apelo aos sindicatos para que lhes convoquem a 
greve e deixou elogios á FECTRANS. 
In RTP 3 - 18/20| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Os sindicatos não cedem, mas o Governo acredita que ainda é possível evitar a greve dos motoristas de mercadorias. 
In RTP 3 - 18/20| 06/08/2019  
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Greve dos camionistas 

O representante da FECTRANS diz que o ponto de situação é positivo e recorda que já estão garantidos aumentos salariais entre 
10 a 18 por cento para todos os motoristas de pesados até 2020. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

O representante da ANTRAM diz que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não quer negociar. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O ministro das Infraestruturas ainda acredita que a greve dos motoristas de matérias perigosas pode ser desconvocada. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas diz aguardar ainda uma proposta por parte da ANTRAM, mas apenas até sexta-
feira, dia antes do plenário dos trabalhadores. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

A greve dos motoristas mantém-se até ao momento. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

A uma semana da greve patrões e sindicatos dos motoristas estão sentados à mesma mesa, mas a FECTRANS não está do lado dos 
sindicatos que convocaram a greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Negociações entre patrões e motoristas - direto do Ministério das Infraestruturas 

Esta manhã reúnem-se a ANTRAM e a FECTRANS, que não aderiu a esta paralisação. 
In RTP 3 - 3 às...| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se 

Está a decorrer o encontro entre o Governo e os patrões dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 06/08/2019  

 
Motoristas. "Até dia 12 é possível a greve ser cancelada" 

Após a reunião com a ANTRAM e a FECTRANS, o ministro das Infraestruturas quis mostrar-se convicto de que a greve ainda pode 
cair. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. "Até dia 12 é possível a greve ser cancelada" 

No final do encontro desta terça-feira com a ANTRAM e a FECTRANS, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quis 
mostrar-se convicto de que a greve agendada para dia 12 ainda pode ser levantada. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM acena com 250 euros para dissuadir motoristas da greve 

Dois sindicatos mantém a greve convocada para 12 de agosto. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Governo propõe acionar mecanismo legal de mediação 

O executivo propõe acionar um mecanismo legal de mediação para desconvocar a greve dos motoristas. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM: "Não há cedência" do sindicato 

Do lado dos patrões, André Matias de Almeida, da ANTRAM, lamenta que os sindicatos continuem a não fazer cedências à mesa 
das negociações. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM mantém porta fechada a sindicatos que marcaram greve 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) afirmou esta terça-feira que mantém 
as negociações com a maior organização sindical do setor, a FECTRANS, e que os sindicatos na origem do pré-aviso de greve não 
serão abrangidos pelo novo Acordo Coletivo de Trabalho. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
FECTRANS diz-se apostada em "valorizar os trabalhadores" 

Ouvido pelos jornalistas à saída do Ministério das Infraestruturas, José Manuel Oliveira, representante da FECTRANS - Federação 
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dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, deu conta das matérias que estiveram em cima da mesa na reunião desta terça-
feira com a ANTRAM e o Executivo. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
PR avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas. Convenção proposta pelo Governo pode não chegar 

O Governo está disposto a apresentar uma mediação na tentativa de resolução do conflito entre os motoristas e a ANTRAM. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Há reservas de combustíveis para mais de dois meses (MAI) 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Greve motoristas. Convenção proposta por Governo pode não ser suficiente 

O Governo está disposto a apresentar uma mediação na tentativa de resolução do conflito entre os motoristas e a Antram. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Greve mantém-se, sindicatos esperam pela posição da ANTRAM 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores. 
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online| 06/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos diz que "até ao dia 12 é possível a greve ser cancelada" 

O ministro das Infraestruturas considera que ainda é possível cancelar a greve dos motoristas. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicato de não fazer "nenhuma cedência" e querer greve 

A associação de empresas transportadoras acusou esta terça-feira o sindicato dos motoristas de matérias perigosas de não ter 
feito nenhuma cedência e de ter ele próprio recusado a mediação negocial do Governo que havia proposto. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Cristas preocupada com efeitos da greve nas campanhas agrícolas 

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou preocupação com a possibilidade de a greve dos motoristas afetar as campanhas 
agrícolas e pôr em perigo as colheitas, e exigiu ao Governo que equacione todos os cenários e possíveis soluções. 
In Sábado Online| 06/08/2019  
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Sindicato dos motoristas: "Providência cautelar vai contra aquilo que está na Constituição" 

Cinco transportadoras vão dar entrada na quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Marcelo sobre greve dos motoristas: "Não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República defendeu ainda ser necessário que "os meios não venham prejudicar os fins". 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

"Não podemos estar a desmarcar uma greve só com a boa vontade do senhor ministro", defendeu Pedro Pardal Henriques. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Advogado Carlos Barroso não quis identificar as empresas que metem a ação, referindo apenas que são de diferentes dimensões, 
sendo três empresas de matérias perigosas e duas empresas de carga geral. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Pardal Henriques: "Não podemos desconvocar a greve dos motoristas só com promessa" 

Com a mediação proposta pelo governo "não há garantias nenhumas", diz Pardal Henriques, que aguarda por uma resposta dos 
patrões até sexta-feira. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

Regulador vai identificar no seu site os "postos de abastecimento que procedem ao aumento de preços, sem qualquer justificação 
que não sejam as condições de mercado". 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não é uma prioridade" 

Presidente da República considerou que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão pouco é 
uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Pedro Pardal Henriques: "Mecanismo legal de mediação não é suficiente para desconvocar uma greve" 

Pedro Pardal Henriques, advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), esteve esta terça-feira à 
noite na CMTV onde falou sobre a greve prevista para o próximo dia 12 de agosto. 
In Sábado Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas de matérias perigosas e mercadorias. O que se sabe até agora? 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias 
(SIMM) entregaram, em 15 de julho, um pré-aviso de greve, com início em 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato aguarda "com tranquilidade" providência cautelar 

O advogado do Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje aguardar "com tranquilidade" o 
resultado da providência cautelar que cinco empresas estão a preparar para pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas. AIP diz que "graves consequências" demonstram "inadequação da lei da greve" 

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) considerou hoje que a paralisação dos motoristas, com início previsto para segunda-feira, 
vai provocar "graves consequências", o que demonstra "a inadequação da lei da greve na atual conjuntura económica e social". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos Motoristas. CTT têm preparado plano de contingência interno para assegurar distribuição postal 

Os CTT "têm preparado um plano de contingência interno" para assegurar a atividade de distribuição postal caso avance a greve 
dos motoristas na próxima segunda-feira, disse hoje à Lusa fonte oficial dos Correios de Portugal. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
PR avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
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In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Marcelo avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou hoje que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser 
necessário que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato regista "boa vontade" do Governo, mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas recusam proposta do Governo e não cancelam greve 

A greve continua convocada para dia 12 de agosto. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos Motoristas: Há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Regulador dos combustíveis vai monitorizar preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" 

O Presidente da República considerou hoje que uma revisão da lei da greve não é um assunto que esteja na ordem do dia, e tão 
pouco é uma prioridade, uma vez que nenhum partido a propôs. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
"Se os sindicatos não querem a greve" dos motoristas, devem recorrer ao mecanismo de mediação - ministro 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 06/08/2019  

 
MAI assegura que "há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 06/08/2019  

 
Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 06/08/2019  

 
Regulador dos combustíveis monitorizará preços "nas próximas semanas" 

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), supervisor do setor petrolífero, vai monitorizar "de forma aprofundada" a 
"evolução dos preços" dos combustíveis nas próximas semanas devido à possível greve dos motoristas, foi hoje divulgado. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 06/08/2019  
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Mediação proposta por Pedro Nuno Santos pode suspender a greve 

A mediação proposta por Pedro Nuno Santos pode suspender a greve, mas só avança se as duas partes aceitarem a intervenção de 
um mediador. 
In SIC - Jornal da Noite| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras vão avançar com uma providência cautelar 

Cinco transportadoras vão avançar com uma providência cautelar para tentar impedir a greve. 
In SIC - Jornal da Noite| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo admite recorrer à requisição civil, caso os serviços mínimos não sejam cumpridos durante a greve. 
In SIC - Jornal da Noite| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Proridade agora para o que se passa no Ministério das Infraestruturas onde está a terminar a reunião com os patrões e com uma 
plataforma sindical. 
In SIC - Primeiro Jornal| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Por causa desta greve, os taxistas temem ficar sem combustível para trabalhar e pedem ao Governo que o setor do táxi também 
tenha direito a serviços mínimos. 
In SIC - Primeiro Jornal| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas recusaram a proposta do Governo e mantêm a greve marcada para segunda-feira. 
In SIC - Primeiro Jornal| 06/08/2019  

 
Governo e sindicatos continuam reunidos para evitar a greve dos motoristas - direto 

Foi remarcada para esta manhã uma reunião entre o Governo e a Antram, o encontro realiza-se no Ministério das Infraestruturas 
em Lisboa. 
In SIC Notícias - Edição da Manhã| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Cinco transportadoras dizem que vão avançar com uma providência cautelar para impedir a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 06/08/2019  

 
Em análise: Greve dos motoristas de matérias perigosas 

E é precisamente pelas declarações de Eduardo Cabrita que nós começámos a conversa com José Gomes Ferreira, porque o 
ministro diz que há combustível armazenado para 2 meses, mas de acordo com o comentador isto não é verdade. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 06/08/2019  

 
Reunião entre Governo e ANTRAM 

Terminou entretanto a reunião entre a Antram, a Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias e o Governo. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 06/08/2019  

 
Impasse nas negociações do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

Impasse nas negociações do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos reúnem com o Governo 

E depois de ontem ter recebido os sindicatos, o Governo reúne-se hoje com os representantes dos patrões e também com a 
FECTRANS, o sindicato que não se associou esta greve de dia 12 de Agosto vamos em direto para o Ministério das infraestruturas 
numa altura em que já falo representante. 
In SIC Notícias - Jornal das Dez| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Pedro Nuno Santos 

Voltamos agora em direto até à porta do Ministério das Infraestruturas onde já fala o ministro Pedro Nuno Santos. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas não aceitam esta nova proposta do Governo e recusam cancelar a greve de dia 12. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - André Matias de Almeida 

Terminou há instantes a reunião entre o Governo, a ANTRAM e a FECTRANS, o sindicato que não aderiu à greve da próxima 
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segunda-feira. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 06/08/2019  

 
Sindicato não aceita proposta do Governo 

E os motoristas de matérias perigosas não aceitam a proposta feita pelo Governo e recusam cancelar a greve, ao jornal Público, o 
vice-presidente do sindicato diz que a greve não será cancelada a troco de um processo de mediação que no passado nunca deu 
resultados. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas de matérias perigosas 

Também a FECTRANS está hoje reunida com o Governo, o sindicato que não aderiu à greve da próxima semana diz que é tempo 
para negociar. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo está hoje reunido com a ANTRAM para tentar evitar a greve dos motoristas, à entrada para o Ministério das 
Infraestruturas, o representante dos patrões diz que apenas aceita negociar com a FECTRANS, porque é o único sindicato que 
cumpre os protocolos. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo recebe esta manhã os representantes da Antram e a FECTRANS, que se demarcou da greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Notícias| 06/08/2019  

 
Opinião Pública: Negociações entre motoristas e patrões 

Prosseguem as reuniões no Ministério das Infraestruturas para tentar cancelar a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias - Opinião Pública| 06/08/2019  

 
Ministro diz que ´´greve ainda pode ser cancelada até dia 12´´ 

O Governo apela aos sindicatos dos motoristas para desmarcarem a greve. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
´´No prazo de 90 dias vão ser apresentadas medidas concretas´´, diz Antram 

Vai ser constituído um grupo de trabalho, que reunirá elementos de ministérios, sindicatos e a Antram, que no prazo de 90 dias vai 
apresentar uma proposta para o Governo decidir, segundo André Matias de Almeida, da Antram. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas não aceitam a nova proposta do Governo 

Recusam cancelar a greve. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Governo admite requisição civil caso motoristas não cumpram serviços mínimos 

Posição do Executivo anunciada após reunião com a ANTRAM. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Cronologia de um conflito laboral que ameaça parar o país 

As principais datas do processo. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Governo reúne-se com ANTRAM e Fectrans 

A reunião foi adiada para hoje depois das negociações entre motoristas e Executivo se terem estendido pela tarde. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras requerem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

É pedida a ilegalidade do pré-aviso de greve e dos fundamentos do pré-aviso por considerarem que há um abuso do direito à 
greve e da boa-fé. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Fectrans entende que da reunião saiu uma linha de trabalho a seguir 

Grupo de trabalho vai ser constituído para apresentar proposta ao Governo. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
O que precisa de saber sobre a greve dos motoristas 

As perguntas e respostas sobre a greve de motoristas de matérias perigosas e mercadorias. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  
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Marcelo teme que a maioria dos portugueses fique contra os camionistas grevistas 

O Presidente da República considera que a greve dos motoristas de matérias perigosas é legítima mas pede ponderação aos 
sindicatos, temendo que a maioria dos portugueses fique contra eles. 
In Smooth FM Online| 06/08/2019  

 
Cinco empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In Smooth FM Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas: há reservas de combustíveis para mais de dois meses 

O ministro da Administração Interna revelou hoje que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que 
está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In Smooth FM Online| 06/08/2019  

 
Cinco transportadoras vão abrir providência cautelar contra motoristas e tentar impedir a greve 

"A partir do momento em que a associação sindical tem asseguradas condições para os seus trabalhadores em 2020, 2021 e 2022 
e vem convocar a greve, causa um prejuízo desproporcionado a terceiros e ao país', sublinha o advogado das transportadoras, 
Carlos Barroso. 
In Sol Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou na segunda-feira a possibilidade de oGoverno acionar um mecanismo para travar a greve dos 
motoristas, masgarantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira. 
In Surfar a Tendência Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Transportadoras pedem ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, avançou à "Lusa" o escritório as representa. 
In Transportes & Negócios Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Tribuna das Ilhas Online| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas 

Cinco empresas de mercadorias vão apresentar uma providência cautelar, que pode suspender esta greve de motoristas. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas 

O Presidente da República diz que é preciso que os meios não afetem os fins. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Transportadoras avançam com uma providência cautelar 

Cinco transportadoras decidiram avançar com uma providência cautelar, a pedir a ilegalidade do pré aviso de greve dos 
motoristas. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Marcelo deixa apelo aos camionistas 

Marcelo Rebelo de Sousa deixa um apelo aos camionistas de matérias perigosas para que suspendam a greve. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas - O ministro das Infraestruturas espera conseguir chegar a um acordo para evitar a greve 

O ministro das infraestruturas espera conseguir chegar a um acordo para evitar greve dos motoristas marcada para a próxima 
semana, até dia 12 ainda há tempo para cancelar o protesto, diz o ministro. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas - O ministro das Infraestruturas espera conseguir chegar a um acordo para evitar a greve 

Pedro Nuno Santos considera que ainda é possível cancelar a greve dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Terminou a reunião entre o governo, a Antram e a Fectrans 

Já terminou a reunião entre o governo, a Antram e a Fectrans. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  
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A greve dos motoristas - "A greve só vai ser cancelada se houver resposta da Antram" 

"A greve só vai ser cancelada se houver resposta da Antram". 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Da reunião de ontem do governo com o Sindicato Nacional e o Sindicato independente é sabido que foi apresentada uma 
contraproposta de 4 pontos, que espera pela resposta dos patrões até à próxima sexta-feira. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

A reunião entre o governo, a Antram e a Fectrans, marcada para as 9 e meia passou para esta hora. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Marcelo alerta que greve pode colocar portugueses contra motoristas 

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que o direito à greve está previsto na Constituição portuguesa, e, apesar de reconhecer justiça às 
reivindicações laborais dos motoristas, acredita que os efeitos da paralisação podem colocar os portugueses contra a classe. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM e Fectrans reúnem com Governo sob pressão para evitar greve de motoristas 

Pedro Nuno Santos recebe esta manhã a ANTRAM e a Fectrans. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Sindicato critica "postura prepotente e arrogante da ANTRAM" 

Pedro Pardal Henriques reagiu às declarações da ANTRAM, que destacou falta de cedência por parte do sindicato. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Se a greve for para a frente "só os motoristas da Fectrans" terão aumentos salariais 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, criticou a postura do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Empresas avançam com providência cautelar para impedir greve 

O advogado que representa as empresas disse que os clientes não compreendem a greve, já que havia um processo negocial a 
decorrer até 31 de dezembro, e consideram que "a greve não tem correspondência com o que sindicato negociou com a 
ANTRAM". 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
"Há reservas de combustíveis para mais de dois meses" 

Eduardo Cabrita mostrou-se confiante no sucesso do diálogo social entre Governo, sindicatos e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM). 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Olhamos novamente os para a greve dos motoristas de matérias perigosas, porque nesta altura estava a declarações o ministro 
das Infraestruturas. 
In TVI - Jornal da Uma| 06/08/2019  

 
Terminou a reunião com a ANTRAM 

Retomamos o tema da greve dos motoristas. 
In TVI - Jornal da Uma| 06/08/2019  

 
Terminou a reunião com a FECTRANS 

Terminou a reunião entre os patrões e a FECTRANS. 
In TVI - Jornal da Uma| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

A situação de bloqueio mantém-se em relação à greve dos motoristas de matérias perigosas, depois da reunião de ontem com o 
Governo. 
In TVI - Jornal da Uma| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas 

Começamos pela contagem decrescente para a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias. 
In TVI - Jornal das 8| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Cinco transportadoras vão dar entrada em tribunal com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade da greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
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In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
FECTRANS saiu satisfeita da reunião com a ANTRAM 

Já a FECTRANS saiu satisfeita da reunião com a ANTRAM no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
ANTRAM acusa o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas de deslealdade 

A ANTRAM acusa o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas de deslealdade para com o país e de querer a greve a todo o 
custo. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Pedro Nuno Santos acredita que ainda é possível desconvocar a greve dos motoristas 

O braço de ferro na greve dos motoristas de matérias perigosas está para durar. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas mantém a greve agendada para a próxima semana. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Esta hora, o Governo, a ANTRAM e a FECTRANS fazem uma revisão do contrato coletivo de trabalho. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Hoje, o Governo recebe a ANTRAM e a FECTRANS para uma revisão do contrato coletivo de trabalho. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM, a FECTRANS e o Governo 

Neste momento está a falar o representante da ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 06/08/2019  

 
Ministro diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: 5 pontos-chave para perceber a greve 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias 
(SIMM) entregaram, em 15 de julho, um pré-aviso de greve, com início em 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: 5 empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve 

Cinco transportadoras vão dar entrada esta quarta-feira com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve 
dos motoristas, disse o advogado Carlos Barroso à Lusa, do escritório que representa essas empresas. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM acusa Sindicato de Matérias Perigosas de chantagem 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, vê com apreensão que alguns sindicatos não cumpram com documentos que 
assinaram. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM e motoristas continuam sem conseguir entendimento 

Tudo indica que os motoristas de mercadorias e de matérias perigosas deverão mesmo avançar com a greve marcada para 
segunda-feira. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: CTT têm plano de contingência interno para assegurar distribuição 

Os CTT "têm preparado um plano de contingência interno" para assegurar a atividade de distribuição postal caso avance a greve 
dos motoristas na próxima segunda-feira, disse hoje à Lusa fonte oficial dos Correios de Portugal. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Marcelo avisa que "não basta que os fins sejam legítimos" 

O Presidente da República avisou que "não basta que os fins" que levam a uma greve "sejam legítimos" e defendeu ser necessário 
que "os meios não venham prejudicar os fins", ao comentar a greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  
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Greve: "Hipóteses que Governo deu para encontrar outros caminhos não irão satisfazer os motoristas" 

Os motoristas mantêm a greve agendada para a próxima semana. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Setor dos combustíveis não se entende e deixa país suspenso 

ANTRAM sai da reunião com o Governo dando sinais de que o consenso para evitar a greve do dia 12 está cada vez mais longe. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Há reservas de combustíveis para mais de dois meses, diz Governo 

O ministro da Administração Interna revelou que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que está a 
ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Ministro das Infraestruturas diz que "greve ainda pode ser cancelada até dia 12" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a greve ainda pode ser desconvocada até dia 12 de agosto e 
que se os sindicatos "não querem efetivamente a greve" devem recorrer ao mecanismo de mediação. 
In Visão Online| 06/08/2019  

 
O que é o "mecanismo legal" que o Governo quer acionar para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada. 
In Visão Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato regista "boa vontade" do Governo mas diz que é insuficiente 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje "a boa vontade" do Governo para iniciar um 
processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da 
Antram. 
In Visão Online| 06/08/2019  

 
 

Motoristas: Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Açores 9 Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado 
In Açores 9 Online| 06/08/2019  

 
CAP quer postos prioritários de combustíveis para os agricultores em todas as sedes de concelho 

A CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) considera "fundamental" que sejam assegurados postos de 
abastecimento prioritários, de gasóleo rodoviário e agrícola, em todas as sedes de concelho, durante a greve dos motoristas 
In Alvorada Online| 06/08/2019  

 
O governo apresentou aos sindicatos uma proposta para desconvocar a greve 

O Governo admite recorrer a um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, que passa por chamar de novo os 
sindicatos e as empresas à mesa das negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se 

Depois da reunião com o Governo, os sindicatos dos motoristas decidiram manter a greve que tem início marcado para a próxima 
segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 06/08/2019  

 
Motoristas: Governo quer acionar mecanismo legal para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada 
In Antena Livre Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a chantagem dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou na segunda-feira a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos 
motoristas, mas garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
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In Antena Livre Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado 
In Antena Minho Online| 06/08/2019  

 
Antram avisa que não vai ceder a chantagem dos motoristas 

André Matias de Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), 
saudou, em declarações à Lusa, a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à chantagem dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Auto Foco Online| 06/08/2019  

 
Governo vai acionar mecanismo legal para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada 
In BuzzTimes Online| 06/08/2019  

 
Governo propõe acionar "mecanismo legal" para travar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um 
mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Cidade FM Online| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Cidade FM Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar mecanismo legal para desconvocar greve dos motoristas 

Está agendada para dia 12 uma greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM. 
In CM TV Online| 06/08/2019  

 
Sindicatos passam greve para as mãos dos patrões 
In Correio da Manhã| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a chantagem dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM saúda posição do Governo mas não cede a chantagem dos sindicatos 

Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 06/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi ontem anunciado 
In Diário de Aveiro| 06/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve até acordo com patrões 

A greve dos motoristas marcada para dia 12 mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os 
sindicatos deram à Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma 
proposta que será votada pelos trabalhadores 
In Diário de Coimbra| 06/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi ontem anunciado 
In Diário de Leiria| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas em cima da mesa até sexta-feira 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
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votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" que leve a desconvocar a greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Maratona negocial sem respostas. Antram e Fectrans reúnem-se hoje com o governo 

Antram garante que motoristas do SNMMP não vão ter aumento de salário convencionado para 2020. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas. Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

Associação dos patrões reitera que só negociara se o pré-aviso de greve, com início agendado para a próxima segunda-feira, dia 
12, seja retirado. 
In Diário de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi ontem anunciado 
In Diário de Viseu| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

ANTRAM, a associação das empresas de camionagem, aplaude a posição do Governo e diz não cede a "chantagem" dos sindicatos 
dos camionistas. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Maratona negocial sem respostas. Antram e Fectrans reúnem hoje com o Governo 

Antram garante que motoristas do SNMMP não vão ter aumento de salário convencionado para 2020. 
In Dinheiro Vivo Online| 06/08/2019  

 
Antram não cede a "chantagem" dos sindicatos 

Antram continua a condicionar qualquer acordo à retirada do pré-aviso de greve e à aceitação do protocolo assina em maio com 
os sindicatos. 
In ECO - Economia Online| 06/08/2019  

 
Os grevistas de quem (quase) ninguém gosta 
In Expresso Online| 06/08/2019  

 
Ajudas de custo. Sindicato dos motoristas acusa empresas de fraude fiscal 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas acusa empresas de pagar trabalho suplementar sob a forma de ajudas de 
custo. 
In i Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à ANTRAM 
para apresentar uma proposta que será votada pelos trabalhadores 
In Informa+ Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou na segunda-feira a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos 
motoristas, mas garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In JM Online| 06/08/2019  

 
Camionistas.Governo admite criar novo acordo coletivo 
In Jornal de Notícias| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para travar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs aos sindicatos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal 
de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
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In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da ANTRAM saudou a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas à espera de contraproposta da ANTRAM 

Os sindicatos dos motoristas que anunciaram a greve de dia 12, por tempo indeterminado, entregaram uma "proposta razoável" 
ao ministro das Infraestruturas "para resolver este conflito" e aguardam uma resposta da ANTRAM até sexta-feira 
In Jornal de Notícias Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas diz não ceder a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
"Os motoristas não querem fazer greve". Espectro da paralisação mantém-se até final da semana 

Motoristas colocam nas mãos dos patrões a possibilidade de desconvocar a greve e tudo será decidido praticamente na véspera 
da paralisação. 
In Jornal Económico Online (O)| 06/08/2019  

 
Motoristas aguardam pela proposta da ANTRAM até ao final da semana e só depois decidem greve 
In Logística & Transportes Hoje Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Minho Online (O)| 06/08/2019  

 
ANTRAM ameaça sindicato com perda de aumento em 2020 
In Negócios| 06/08/2019  

 
Antram não cede a chantagem dos sindicatos dos motoristas 

"Saudamos esta decisão do Governo e reconhecemos que o Governo, de facto, tem feito um esforço grande para que as partes 
cheguem a acordo", disse André Matias de Almeida, em declarações à Lusa. 
In Negócios Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Para já greve mantém-se, mas Governo irá intervir. ´Fumo branco´ à vista? 

Perante o impasse nas negociações entre sindicatos e a ANTRAM, o Governo propôs intervir no braço de ferro. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda solução proposta pelo Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

A Antram diz estar disposta ao entendimento, mas assegurou que não vai ceder à "chantagem" feita pelos motoristas. 
In Observador Online| 06/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Porto Canal Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado 
In Porto Canal Online| 06/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Porto Canal Online| 06/08/2019  

 

https://www.jn.pt/economia/interior/governo-quer-acionar-mecanismo-legal-para-desconvocar-greve-dos-motoristas-11183942.html
https://www.jn.pt/economia/interior/antram-sauda-posicao-do-governo-mas-nao-cede-a-chantagem-dos-sindicatos-11184075.html
https://www.jn.pt/economia/interior/sindicato-dos-motoristas-a-espera-de-contraposta-da-antram-11183821.html
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/motoristas-antram-sauda-posicao-do-governo-mas-diz-nao-ceder-a-chantagem-dos-sindicatos-475740
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-motoristas-nao-querem-fazer-greve-espectro-da-paralisacao-mantem-se-ate-final-da-semana-475662
https://www.logisticaetransporteshoje.com/transportes/motoristas-aguardam-pela-proposta-da-antram-ate-ao-final-da-semana-e-so-depois-decidem-greve/
https://ominho.pt/governo-quer-acionar-mecanismo-legal-para-desconvocar-greve-dos-motoristas/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=454b86b9-5c2f-40ac-a227-620aa0dbd3c2&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/antram-nao-cede-a-chantagem-dos-sindicatos-dos-motoristas
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1300716/antram-sauda-posicao-do-governo-mas-nao-cede-a-chantagem-dos-sindicatos
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1300771/para-ja-greve-mantem-se-mas-governo-ira-intervir-fumo-branco-a-vista
https://observador.pt/2019/08/06/motoristas-antram-sauda-solucao-proposta-pelo-governo-mas-nao-cede-a-chantagem-dos-sindicatos/
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192821
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192822
http://portocanal.sapo.pt/noticia/192823


Greve - Governo toma em mãos caso laboral dos motoristas 

Após longa maratona a ouvir as reivindicações dos sindicatos, Pedro Nuno Santos recebe hoje os patrões. 
In Público| 06/08/2019  

 
Governo propõe acionar "mecanismo legal" para travar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um 
mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Rádio Comercial Online| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O Governo propôs a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a 
negociar 
In Rádio Comercial Online| 06/08/2019  

 
Governo disposto a apresentar proposta para pôr fim a impasse negocial entre motoristas e patrões - Notícias 

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, propôs aos dois sindicatos que mantêm uma greve ao 
transporte de mercadorias e matérias perigosas poder desencadear um mecanismo que permita ser o próprio Governo, através da 
Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), a apresentar uma proposta de convenção colectiva de trabalho 
para vigorar no sector, nos termos da lei 
In Rádio Nova Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os sindicatos independentes dos motoristas deram até sexta-feira aos patrões para apresentar uma contraproposta, só no sábado 
em plenário os camionistas devem decidir se mantém ou não a greve. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A greve dos camionistas a mantém-se, apesar de o Governo ter apresentado uma proposta para tentar evitar a paralisação da 
próxima semana. 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas mantém-se 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
A greve dos motoristas mantém-se 

Até sexta-feira os patrões terão de apresentar uma proposta para evitar a greve dos motoristas da próxima semana, é o ultimato 
dado pelos sindicatos independentes que no sábado se reúne em plenário para decidir se mantém ou avançam para paralisação 
In Renascença - Notícias| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo, mas não cede a "chantagem" dos sindicatos de motoristas 

Patrões reconhecem esforço do executivo para que as partes cheguem a acordo, mas só negoceiam com a retirada do pré-aviso de 
greve. 
In Renascença Online| 06/08/2019  

 
Greve dos camionistas 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 06/08/2019  

 
Greve dos camionistas 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 06/08/2019  

 
Reunião entre Governo e ANTRAM - direto de Lisboa 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 06/08/2019  

 
Motoristas. Governo propõe recurso a mecanismo legal de mediação para acabar com greve 

Para acabar com a ameaça de greve, o Governo propôs aos sindicatos dos motoristas desencadear um mecanismo legal de 
mediação de negociações com a ANTRAM, que está previsto no Código do Trabalho 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Troca de argumentos não trava greve dos motoristas 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas mantêm greve sobre a mesa 
In RTP Online| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

"A Antram está disposta ao entendimento, desde que o entendimento não esteja assente na chantagem", destaca o porta-voz. 
In Sábado Online| 06/08/2019  
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Motoristas: ANTRAM saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da ANTRAM saudou na segunda-feira a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos 
motoristas, mas garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 
In SIC - Edição da Manhã| 06/08/2019  

 
Sindicatos acusam ANTRAM de não cumprir promessas mas ata de reunião diz o contrário 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O Executivo propôs aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho. 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
"Os sindicatos mentem desde a primeira hora que romperam as negociações" 
In SIC Notícias Online| 06/08/2019  

 
Governo propõe acionar "mecanismo legal" para travar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um 
mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Smooth FM Online| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Smooth FM Online| 06/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas acusa empresas de fraude fiscal 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas acusa empresas de pagar trabalho suplementar sob a forma de ajudas de 
custo. 
In Sol Online| 06/08/2019  

 
Greve dos Motoristas - Governo apresenta uma proposta de convenção coletiva de trabalho 

A Antram saúda a proposta do governo, mas reafirma que não ceda à chantagem dos sindicatos dos motoristas. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Hoje reúnem-se patrões, a Fectrans e o governo 

Está marcada para esta hora a reunião das empresas de transporte de mercadorias com o governo e uma federação sindical. 
In TSF - Notícias| 06/08/2019  

 
Governo propõe acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

Medida prevê que o próprio executivo possa apresentar uma proposta de contrato coletivo. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Greve mantém-se. ANTRAM tem até sexta-feira para fazer contraproposta aos motoristas 

Motoristas apresentaram quatro pontos inegociáveis ao Governo. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM recusa negociar com os sindicatos sob o que diz ser "chantagem" 

Sindicatos esperam por contraproposta da ANTRAM até sexta-feira. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Mecanismo proposto pelo Governo tem de ser requerido por uma das partes 

Artigo 527 do Código do Trabalho prevê que um representante do Governo possa avançar com uma proposta da sua autoria. 
In TSF Online| 06/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 
In TV Record Europa Online| 06/08/2019  

 
ANTRAM acusa os sindicatos de chantagem 

A ANTRAM acusa os sindicatos de chantagem e diz que aguarda pela proposta que foi deixada pelos motoristas. 
In TVI - Diário da Manhã| 06/08/2019  

 
Motoristas mantêm a greve 

Os motoristas mantêm a greve agendada para a próxima semana. 
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In TVI - Diário da Manhã| 06/08/2019  

 
Greve de motoristas: ANTRAM acusa sindicatos de "chantagem" 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, disse que os patrões aguardam serenamente para ver a proposta que foi deixada 
pelos motoristas. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
Sindicatos dão até sexta-feira para ANTRAM apresentar contraproposta 

A ANTRAM diz que espera, serenamente, pela reunião desta terça-feira e acusa os sindicatos de chantagem. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 
"Sexta-feira é o prazo-limite para que a ANTRAM apresente uma contraproposta" 

Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI 24 Online| 06/08/2019  

 

Motoristas. Sem ANTRAM, "pouco adiantará" reunião com o Ministério 

Reunião entre Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e Ministério das Infraestruturas será esta segunda-feira 
pelas 11h30. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 05/08/2019  

 
Seguradoras preocupados com a assistência em estrada durante a greve dos motoristas 

A Associação Portuguesa de Seguradoras (APS) manifestou nesta segunda-feira, em comunicado, "preocupação pela perturbação" 
à assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, 
anunciada para 12 de agosto. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 05/08/2019  

 
"Não há fundamento legal" para requisição civil ou militar na greve dos motoristas 

A coordenadora do BE recusou hoje a existência de "fundamento legal" para o Governo recorrer a militares ou à requisição civil 
caso avance a greve dos motoristas de matérias perigosas, convocada dia 12 e por tempo indeterminado. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 05/08/2019  

 
Catarina Martins sobre a greve dos motoristas 

Catarina Martins do BE espera que seja possível alcançar um entendimento, que suspenda a greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Já começou a reunião entre Governo e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, para tentar travar a greve agendada para 
dentro de uma semana. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Tem início marcado para daqui a cerca de meia hora, a decisiva reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias 
Perigosas, precisamente uma semana do início da greve que ameaça paralisar o país. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In Correio da Manhã Online| 05/08/2019  

 
Reunião do Governo com patrões dos motoristas adiada para amanhã 
In Correio da Manhã Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se hoje com o Governo para apresentar varias propostas 

Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve. 
In Correio da Manhã Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam estranheza e preocupação 

Estrutura sindical SIMM escreve carta a Marcelo, onde defende greve dos profissionais. 
In Correio da Manhã Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário directo de 21ME de impacto da greve dos motoristas 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou um prejuízo diário directo de 21 milhões de 
euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de Agosto e por tempo indeterminado. 
In Correio do Ribatejo Online| 05/08/2019  
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Greve mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In Destak Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Diário As Beiras Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Sindicatos vão apresentar "várias propostas" ao Governo 

Entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido com 
as coisas que, quer uma parte quer outra, entendam reivindicar". 
In Diário de Notícias Online| 05/08/2019  

 
Seguradoras preocupadas com a assistência em estrada durante a greve 

Vai ser solicitado ao governo "que confira aos veículos de reboques/pronto-socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso 
ao combustível durante aquele período", caso a greve avance. 
In Diário de Notícias Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) fez um apelo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa: que "não consinta que continue este ataque às nossas condições de vida e de trabalho, nossas e das nossas famílias". 
In Diário de Notícias Online| 05/08/2019  

 
Greve mantém-se. Sindicatos esperam por posição dos patrões 

Os motoristas entregaram um pré-aviso de greve com início para 12 de agosto. 
In Diário de Notícias Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário de 21 milhões com greve dos motoristas 

A Portugal Fresh salienta que "a greve dos motoristas terá um impacto muito negativo para o setor e para a economia" 
portuguesa. 
In Dinheiro Vivo Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo, Antram e Fectrans adiada para amanhã 

O dia ficou marcado pelos sucessivos adiamentos dos encontros. 
In Dinheiro Vivo Online| 05/08/2019  

 
Camionistas decidem no próximo sábado se a greve avança ou não 

Os motoristas dos camiões de transporte de mercadorias e produtos perigosos (como combustíveis) esperam que a Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) entregue uma contraproposta negocial "até sexta-
feira" para que os trabalhadores do setor a possam analisar no plenário do próximo sábado, dia 10. 
In Dinheiro Vivo Online| 05/08/2019  

 
Motoristas dizem que declarações do Governo causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) enviou uma carta ao Presidente da República. 
In Dinheiro Vivo Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Portugal Fresh estima perda diária de 21 milhões 

A associação diz que "a greve dos motoristas terá um impacto muito negativo para o setor e para a economia" portuguesa, 
"afetando drasticamente as suas exportações". 
In ECO - Economia Online| 05/08/2019  

 
Antram e Fectrans adiam reunião com Governo para amanhã 

Sucessivos adiamentos ao longo do dia por causa das reuniões com os sindicatos levou ao adiamento para terça-feira do encontro 
entre Governo, Antram e Fectrans. 
In ECO - Economia Online| 05/08/2019  

 
Motoristas mantém greve e aguardam proposta dos patrões 

Reunião que juntou sindicatos de motoristas que convocaram greve de 12 de agosto e Pedro Nuno Santos, ministro das 
Infraestruturas, durou mais de quatro horas. 
In ECO - Economia Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. Sindicato não conhece nova proposta do SNMMP 
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Sindicato independente de motoristas manteve troca de impressões com Pedro Nuno Santos durante a manhã, mas sem sindicato 
das matérias perigosas. 
In ECO - Economia Online| 05/08/2019  

 
Adiada reunião entre patrões e federação dos sindicatos dos motoristas 

Encontro devia realizar-se esta segunda-feira, pelas 15h. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
E se o seu carro se avariar na estrada durante a greve dos motoristas? As seguradoras estão preocupadas 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou esta segunda-feira, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à 
assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, 
anunciada para 12 de agosto. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
E se o seu carro avariar na estrada durante a greve dos motoristas? As seguradoras estão preocupadas 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou esta segunda-feira, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à 
assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, 
anunciada para 12 de agosto. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e sindicatos dos motoristas prolonga-se para a tarde. Pardal Henriques diz que "está a correr bem" 

Após pausa para almoço, as negociações entre os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e o Governo vai continuar. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Patrões e sindicatos falam com o ministro mas em separado 

Esta manhã, os dois sindicatos que defendem a greve encontram-se com o Governo. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Reunião entre sindicatos e Pedro Nuno Santos já começou 

Pedro Pardal Henriques e Francisco São Bento, líderes do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas chegaram pontualmente 
às instalações do Ministério das Infraestruturas. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
ANTRAM pondera apresentar queixa de burla contra Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) está a ponderar apresentar uma 
queixa crime pela prática de factos susceptíveis de serem qualificados como crime de burla contra o Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Hipersuper Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo, ANTRAM e Fectrans adiada para amanhã 

Em causa, está o prolongar da reunião entre o ministro e os sindicatos. 
In i Online| 05/08/2019  

 
Gasolina sobe (mas pouco) e gasóleo mantém-se na semana anterior à greve 

Na semana que antecede a greve dos motoristas agendada para 12 de agosto por tempo indeterminado - e que antecipa uma 
"corrida" às bombas de combustíveis para atestar o depósito do carro -, os preços vão manter-se estáveis: o gasóleo não vai sofrer 
"mexidas" e a gasolina vai aumentar meio cêntimo. 
In Idealista Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21ME de impacto da greve dos motoristas 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto. 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "varias propostas" 

Os sindicatos que entregaram pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e dizem 
ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno. 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve dos motoristas 

A Associação Portuguesa de Seguradores manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência em 
estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 de 
agosto. 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O SIMM considerou, numa carta ao PR, que "as recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve 
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"não podem deixar de causar estranheza e preocupação". 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21ME de impacto da greve dos motoristas 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Informa+ Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "varias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In Informa+ Online| 05/08/2019  

 
Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve dos motoristas 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In Informa+ Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Informa+ Online| 05/08/2019  

 
Declarações de governantes causam "estranheza e preocupação", dizem motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Jornal de Notícias Online| 05/08/2019  

 
21 milhões de euros por dia. Portugal Fresh estima prejuízo da greve de motoristas 

"O mês de agosto é de capital importância devido a concentração de pico de colheitas. 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Greve de motoristas: reunião entre Governo, FECTRANS e ANTRAM adiada para esta terça-feira 

Reunião estava marcada para o final do dia de hoje mas o Governo adiou o encontro para terça-feira. 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Marcelo não comenta apelo dos motoristas para Presidente "exigir a resolução deste conflito" 

Em carta aberta dirigida ao Presidente da República, o SIMM garante que está a "fazer tudo para evitar a greve" e pediu a Marcelo 
para "chamar aqueles que têm capacidade para resolver este diferendo e exigir a resolução deste conflito". 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Transtejo e Soflusa só têm combustível para cinco dias se greve avançar 

Relativamente a plano de contingência, esta administração preferiu não adiantar para já quaisquer pormenores relativamente a 
um plano que possibilite uma alternativa a este transporte. 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
"Não há fundamento legal" para requisição civil na greve dos motoristas, diz Catarina Martins 

A dirigente bloquista lembra que os sindicatos se comprometeram a cumprir os serviços mínimos durante a greve convocada para 
dia 12 e por tempo indeterminado, e, dessa forma, "o problema fica resolvido". 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas e patrões têm hoje reuniões com o Governo, mas em separado 

Neste momento, resta saber quais os serviços mínimos que o Governo vai fixar para a greve, depois de os sindicatos e de a 
ANTRAM divergirem nos valores entre os 25% e os 70%. 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "varias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
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dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In Minho Online (O)| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo direto de 21 milhões por dia com greve dos motoristas 

A Portugal Fresh salienta que "a greve dos motoristas terá um impacto muito negativo para o setor e para a economia" 
portuguesa, "afetando drasticamente as suas exportações". 
In Negócios Online| 05/08/2019  

 
Motoristas esperam proposta da ANTRAM até sexta-feira para decidir greve 

Os responsáveis dos sindicatos de motoristas saíram da reunião com o Governo à espera que a ANTRAM apresente uma proposta 
para que a greve seja evitada. 
In Negócios Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam estranheza e preocupação 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Negócios Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21 milhões 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Cancelar greve só com "abertura" da ANTRAM, avisam motoristas 

O ministro das Infraestruturas esteve reunido, esta segunda-feira, com os sindicatos dos motoristas que convocaram a greve para 
o próximo dia 12 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Reunião entre Governo, ANTRAM e Fectrans adiada 

O prolongar da reunião entre o ministro e os sindicatos levou a que o encontro com a ANTRAM e a Fectrans fosse adiado. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos reúnem-se hoje com Governo e vão apresentar "várias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Seguradores preocupados com assistência em estrada durante greve 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízos diários diretos de 21ME de impacto da greve dos motoristas 

A associação para a promoção das frutas, legumes e flores estimou esta segunda feira, um prejuízo diário direto de 21 milhões de 
euros com a greve dos motoristas, que poderá resultar em despedimentos. 
In Observador Online| 05/08/2019  

 
Combustíveis. Reunião da ANTRAM com a FECTRANS e Governo adiada devido ao encontro dos sindicatos com o Executivo 

Governo e sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve estão reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In Observador Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas vão apresentar "varias propostas" em reunião com Governo 

Sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve, apresentam esta manhã, ao Governo, "várias propostas". 
In Observador Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Seguradoras preocupados com a assistência em estrada durante a greve 

Seguradoras temem por não conseguirem atender à casos de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos 
rebocadores e dos veículos de transporte para pessoas com necessidade. 
In Observador Online| 05/08/2019  
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Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

Com "estranheza e preocupação", é assim que reage o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias às declarações de 
alguns políticos, numa carta ao Presidente da República. 
In Observador Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Em dia de reuniões, país prepara-se para a falta de combustíveis 

Aeroporto de Lisboa, transportes fluviais, associações agrícolas e seguradoras planeiam medidas para não serem prejudicados pela 
greve. 
In Observador Online| 05/08/2019  

 
A greve dos motoristas mantém-se 

Permanece o impasse sobre a ameaça de greve a partir do próximo dia 12, na próxima segunda-feira. A reunião entre o ministro 
das infraestruturas Pedro Nuno Santos a ANTRAM e a FENTRAN foi adiada para as 9 e meia da manhã. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21ME de impacto da greve 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Porto Canal Online| 05/08/2019  

 
Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se 
adiantará". 
In Porto Canal Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In Porto Canal Online| 05/08/2019  

 
PM says country "disgusted" over looming open-ended truckers strike 

PM says country "disgusted" over looming open-ended truckers strike. 
In Portugal Resident Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21ME de impacto da greve dos motoristas 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "várias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve dos motoristas 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até ANTRAM apresentar contraproposta 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias estiveram 
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reunidos, em Lisboa, com o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos. 
In Público Online| 05/08/2019  

 
Motoristas arrancam maratona negocial com fim da greve à vista 

As reuniões estão a ter lugar em horários diferentes: de manhã com os sindicatos que marcaram o pré-aviso de greve; à tarde com 
os patrões e a federação dos outros sindicatos do sector. 
In Público Online| 05/08/2019  

 
Seguradoras preocupadas com a assistência em estrada durante a greve 

Negociações para evitar paralisação prevista para dia 12 estão a decorrer entre as estruturas sindicais e patrões, com 
intermediação do Governo. 
In Público Online| 05/08/2019  

 
Motoristas escrevem a Marcelo sobre "ataque directo" à lei da greve 

O sindicato independente dos motoristas de mercadorias escreveu a Marcelo Rebelo de Sousa depois de Siza Vieira ter feito 
declarações acerca da lei da greve. 
In Público Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Adiada reunião da Antram com a Fectrans 

Foi adiada para amanhã de manhã a reunião entre a Associação das Empresas de Mercadorias Perigosas e a Federação dos 
Sindicatos de transportes, sobre a greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Catarina Martins descarta o recurso a uma requisição civil 

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que não há fundamento legal para o Governo avançar para uma requisição civil, devido 
à greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Catarina Martins sobre a greve dos motoristas 

Catarina Martins do BE espera que seja possível alcançar um entendimento, que suspenda a greve dos motoristas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Já começou a reunião entre Governo e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, para tentar travar a greve agendada para 
dentro de uma semana. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Hoje vai decorrer uma reunião entre Governo e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, para tentar travar a greve 
agendada para dentro de uma semana. 
In Rádio Observador - Notícias| 05/08/2019  

 
Catarina Martins sobre a greve dos motoristas 

Catarina Martins do BE espera que seja possível alcançar um entendimento, que suspenda a greve dos motoristas. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

A reunião entre Governo e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, para tentar travar a greve agendada para dentro de 
uma semana. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

A reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, deverá ter início dentro de meia-hora. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre FECTRANS, ANTRAM e Governo adiada para as 18h00 

Executivo continua em negociações com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Associação do setor das frutas e legumes e flores estima prejuízo diário de 21 milhões de euros 

Mês de agosto tem um peso estimado de 23% no valor da produção nacional de frutas, legumes e flores, refere o presidente da 
Portugal Fresh. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre FECTRANS, ANTRAM e Governo volta a ser adiada 

Executivo continua em negociações com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
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In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre FECTRANS, ANTRAM e Governo adiada para terça-feira de manhã 

Negociações do Executivo com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas já terá chegado ao fim. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre FECTRANS, ANTRAM e Governo adiada para o final da tarde 

Executivo continua em negociações com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Motoristas não suspendem greve e aguardam "contraproposta decente" dos patrões 

Pardal Henriques, do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, diz que a classe não quer fazer uma greve que vai prejudicar 
o país e aguarda uma resposta dos patrões até sexta-feira. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Motoristas não suspendem greve e aguardam contraproposta dos patrões 

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias não suspendem greve marcada para 12 de agosto e 
aguardam uma contraproposta da ANTRAM. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Em dia de reunião, ANTRAM não aparece "em festa" para a qual não foi convidada. Sindicato em silêncio 

Porta-voz das empresas fala de "alegada reunião" entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas para evitar 
a greve. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. ANTRAM não aparece "em festa" para a qual não foi convidada. Sindicato em silêncio 

Porta-voz das empresas fala de "alegada reunião" entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas para evitar 
a greve. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
"Aqui é outro país". Em Celorico da Beira pouco se teme pela greve dos camionistas 

Dizem que estão habituados a ser esquecidos pelo Governo. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Greve dos camionistas? "Aqui é outro país", diz-se em Celorico da Beira 

Dizem que estão habituados a ser esquecidos pelo Governo. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
SNMMP apresenta nova proposta para evitar a greve de dia 12; ANTRAM mostra-se cautelosa 

No passado dia 2 de Agosto, o representante máximo do sindicato SNMMP, Francisco São Bento, revelou que a entidade se 
reuniria hoje, dia 5, no Ministério das Infra-estruturas e Habitação, numa última tentativa de travar a greve do próximo dia 12. 
In Revista Cargo Online| 05/08/2019  

 
Ninguém compreende greve em 2019 sobre aumentos de 2021 e 2022, diz o Primeiro-Ministro 

Em declarações transmitidas pela SIC Notícias no passado dia 2 de Agosto, António Costa analisou o processo negocial entre 
ANTRAM e sindicatos, afirmando existir um claro sentimento nacional de revolta e de incompreensão para com a vindoura greve 
de dia 12 de Agosto. 
In Revista Cargo Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas vão reunir de novo com o o Governo. 
In RTP 3 - 3 às...| 05/08/2019  

 
Listas do BE às legislativas 

O Bloco de Esquerda apresenta esta manhã a lista de candidatos do círculo eleitoral do Porto às legislativas. 
In RTP 3 - 3 às...| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Camionistas e patrões reúnem-se hoje para tentar evitar a greve do próximo dia 12. 
In RTP 3 - 3 às...| 05/08/2019  

 
Reunião para evitar crise dos combustíveis 

A uma semana do início da greve, o Governo acolhe reuniões separadas com o Sindicato Nacional dos motoristas de matérias 
perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 05/08/2019  
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Plenário de motoristas em 10 de agosto decidirá o rumo 

À saída da reunião no Ministério das Infraestruturas, os representantes sindicais declararam aguardar uma contraproposta por 
parte da ANTRAM. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh aponta prejuízo diário direto de 21 milhões de euros de impacto da greve 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. Reunião com ANTRAM adiada para terça-feira 

O encontro entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias 
terá terminado, depois de quatro horas de reunião. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Antram reúne-se com Fectrans e Ministério das Infraestruturas sem motoristas 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - reúne-se esta segunda-feira com a 
Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, a única que não apresentou pré-aviso de greve para dia 12 
deste mês e com o Ministério das Infraestruturas. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM recusa negociar enquanto se mantiver pré-aviso de greve 

Os sindicatos apresentaram uma proposta: desce para 50 euros o aumento em 2022, mas garante mais 50 euros por ano até 2025 
- o que dará 1000 euros de salário daqui a seis anos. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Antram reúne com Fectrans e Ministério das Infraestruturas sem motoristas 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - reúne-se esta segunda-feira com a 
Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, a única que não apresentou pré aviso de greve para dia 12 
deste mês e com o Ministério das Infraestruturas. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Greve em cima da mesa. Apenas os motoristas se reuniram com Pedro Nuno Santos 

Com a iminência de uma greve dos motoristas de matérias perigosas a afectar toda a actividade do país, apenas os sindicatos 
compareceram esta segunda-feira no Ministério das Infraestruturas. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Greve em cima da mesa. Só os motoristas se reuniram com o ministro 

Com a iminência de uma greve dos motoristas de matérias perigosas, apenas os sindicatos compareceram no Ministério das 
Infraestruturas. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Motoristas. Governo tenta mediar conflito 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias estiveram 
esta manhã a apresentar no Ministério das Infraestruturas as suas propostas no "sentido de evitar a greve" agendada para 12 de 
agosto. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Greve. Governo não consegue sentar motoristas e patrões à mesma mesa 

O Governo reuniu-se com os sindicatos de motoristas a uma semana exata do início da greve e ainda não há conclusões. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Greve. Governo não consegue sentar motoristas e patrões à mesma mesa 

O Governo reuniu-se com os sindicatos de motoristas a uma semana exata do início da greve e ainda não há conclusões. 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Motoristas aguardam proposta dos patrões até dia 10. Greve mantém-se 

Executivo e sindicatos estiveram reunidos desde as 11h30 da manhã para tentar evitar a paralisação que começa a 12 de agosto. 
In Sábado Online| 05/08/2019  

 
Reunião do Governo com ANTRAM e FECTRANS adiada para esta terça-feira 
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Atraso no encontro entre o Executivo e os sindicatos que convocaram a greve de 12 de agosto na origem da decisão. 
In Sábado Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas vão apresentar "várias propostas" ao Governo 

Greve está marcada para 12 de agosto. 
In Sábado Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O ministro Siza Vieira aludiu à revisão da lei da greve. 
In Sábado Online| 05/08/2019  

 
Portugal Fresh. Associação estima prejuízo de 21 milhões de euros por dia com greve dos motoristas 

A Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou hoje um prejuízo diário direto de 21 milhões 
de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "várias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato diz que declarações de governantes causam "estranheza e preocupação" 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) considerou, numa carta ao Presidente da República, que "as 
recentes declarações de alguns titulares de cargos políticos" sobre a lei da greve "não podem deixar de causar estranheza e 
preocupação". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se com Governo e vão apresentar "varias propostas" 

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, às 11:30, e 
dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 05/08/2019  

 
Seguradores preocupados com a assistência em estrada durante a greve dos motoristas 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência 
em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 
de agosto. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A greve dos motoristas mantém-se, pelo menos até sábado. 
In SIC - Minuto de Economia| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

A reunião começou há cerca de um quarto de hora e os representantes do sindicato entraram em silêncio, remetendo para o final 
da reunião qualquer esclarecimento sobre o que aconteceu no interior do Ministério das Infraestruturas. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo, ANTRAM e Fectrans adiada para esta terça-feira 

Em causa está a greve dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Reunião ´´está a correr bem´´, afirma porta-voz do sindicato dos motoristas 

Reunião entre Governo e motoristas interrompida para almoço, retoma à tarde. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Motoristas reúnem-se com o Governo sem a ANTRAM 

A uma semana da greve que pode paralisar o país está em marcha uma última tentativa de entendimento. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Greve mantém-se, sindicatos esperam pela posição da ANTRAM 
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Motoristas explicam que "só sábado se vai decidir se greve é mantida ou desconvocada". 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos dos motoristas reúnem-se hoje com o Governo 

A greve tem início marcado para 12 de agosto, por tempo indeterminado. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
"Só sábado se vai decidir se a greve é mantida ou desconvocada" 

Declarações do Sindicato de Mercadorias após a reunião com o Governo. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo, ANTRAM e Fectrans adiada para amanhã 

A reunião que estava marcada para esta segunda-feira, às 15h00, entre o Governo, a ANTRAM e a Fectrans foi adiada para terça-
feira, às 09h30. 
In Sol Online| 05/08/2019  

 
Sindicato pressiona ANTRAM. ´Se o país parar, serão eles os responsáveis´ 

A greve dos motoristas marcada para a próxima semana mantém-se. 
In Sol Online| 05/08/2019  

 
Catarina Martins descarta o recurso a uma requisição civil 

Hora e meia de reunião e ainda nada se sabe sobre a evolução das negociações entre o Governo e o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião do Governo com ANTRAM e Fectrans adiada para esta terça-feira 

ANTRAM entende que já não faz sentido realizar a reunião esta segunda-feira. 
In TSF Online| 05/08/2019  

 
Assistência em estrada durante paralisação pode ser comprometida 

As seguradoras estão preocupadas com a "perturbação" na "prestação de assistência a veículos e a pessoas, nomeadamente em 
caso de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos rebocadores". 
In TSF Online| 05/08/2019  

 
"Não há fundamento legal" para requisição civil ou militar na greve dos motoristas 

Catarina Martins frisou que "os sindicatos já disseram que vão cumprir os serviços mínimos" e, "se vão cumprir os serviços 
mínimos, o problema fica resolvido". 
In TSF Online| 05/08/2019  

 
Sindicatos de motoristas reúnem-se com Governo esta manhã, patrões à tarde 

Só ao fim da tarde se saberá como correram as negociações com todas as partes interessadas. 
In TSF Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério 

Sindicato vai a reunião no Ministério. 
In TV Record Europa Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A precisamente uma semana do início da greve, os motoristas de mercadorias de matérias perigosas estão reunidos com o 
Governo . 
In TVI - Jornal da Uma| 05/08/2019  

 
Reunião para evitar crise dos combustíveis 

Já decorre a reunião que pode evitar nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião para evitar crise dos combustíveis 

Está quase a começar a reunião que pode evitar a nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

Está quase a começar a reunião que pode evitar nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Seguradoras preocupadas com a assistência a acidentes durante a greve 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência em 
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estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 de 
agosto. 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: "Vamos aguardar que a ANTRAM se pronuncie" 

A reunião entre os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas, que aunciaram uma greve para 12 de agosto, e o Governo já 
terminou. 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: reunião com ANTRAM e Fectrans ocorre amanhã 

A reunião do Governo com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Fectrans 
para evitar a greve dos motoristas, anunciada para o dia 12 deste mês, ocorre esta terça-feira, às 9:30. 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Governo reúne-se com ANTRAM e Fectrans na terça-feira 

O dia foi de negociações intensas a propósito da greve dos camionistas agendada para dia 12. 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Frutas, legumes e flores estimam milhões de prejuízos com a greve 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas e Governo reunidos esta manhã para evitar greve 

Acontece na manhã desta segunda-feira a reunião que pode evitar a nova greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada 
para o dia 12 de agosto. 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Greve mantém-se até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado. 
In Visão Online| 05/08/2019  

 
 

Seguradoras preocupadas com a assistência em estrada durante a greve 
In 0 aos 100 Online| 05/08/2019  

 
Sem ANTRAM "pouco se adiantará", diz sindicato 
In Açoriano Oriental| 05/08/2019  

 
Motoristas mantêm greve mas esperam contraproposta dos patrões 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 05/08/2019  

 
Reunião do ministro das Infraestruturas com os sindicatos 

Terminou a reunião do ministro das Infraestruturas com os sindicatos que convocaram as greves marcadas para arrancar na 
próxima segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião do ministro das Infraestruturas com os sindicatos 

A esta hora ainda decorre a reunião do ministro das Infraestruturas com os sindicatos que convocaram as greves que devem 
arrancar na próxima segunda-feira. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 

A Associação Portuguesa de Seguradores está preocupada pela perturbação à assistência em estrada, a veículos e pessoas durante 
a possível greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto do ministério 

O Governo está reunido com os motoristas de matérias perigosas, no Ministério das Infraestruturas. 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas: Patrões e sindicatos no Ministérios - direto do local 

Já terminou a reunião entre os sindicatos que convocaram a greve dos motoristas e o Governo. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar mecanismo legal para desconvocar greve dos motoristas 

Greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, que começa na próxima segunda-feira, dia 12. 
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In Correio da Manhã Online| 05/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Destak Online| 05/08/2019  

 
ANTRAM tem até sexta-feira para responder a propostas dos Sindicatos 
In Diário do Distrito Online| 05/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu que a greve dos motoristas pode provocar ao setor prejuízos 
diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Diário do Sul| 05/08/2019  

 
Patrões condenam "postura de chantagem" dos sindicatos 
In ECO - Economia Online| 05/08/2019  

 
Patrões condenam "postura de chantagem" dos sindicatos de motoristas 

A ANTRAM garante que "não recuará nem um milímetro" em relação ao acordo assinado com os sindicatos em maio. 
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
Governo propõe o recurso a mecanismo legal de mediação para desconvocar greve dos motoristas 

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas avança que se a proposta for aceite pelos sindicatos permitirá que a paralisação 
seja desconvocada e que as partes envolvidas retomem a negociação com base num "novo enquadramento legal"  
In Expresso Online| 05/08/2019  

 
Sindicato pressiona ANTRAM. "Se o país parar, serão eles os responsáveis" 

A greve dos motoristas marcada para a próxima semana mantém-se. 
In i Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas. Nova proposta do Governo pode impedir greve 

O Governo realizou um comunicado esta noite, sobre a reunião ocorrida esta tarde entre o Executivo, o Sindicato Independente 
dos Motoristas de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
In i Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O "mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada, foi 
proposto hoje aos sindicatos representativos dos motoristas 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões - sindicatos 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à ANTRAM 
para apresentar uma proposta que será votada pelos trabalhadores 
In Impala Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Governo quer acionar meganismo legal para cancelar greve 

Se os sindicatos aceitarem a proposta feita pela tutela de Pedro Nuno Santos a greve será desconvocado e as partes vão retomar o 
"dialogo e a negociação num novo enquadramento legal". 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Motoristas: "A desconvocação da greve está nas mãos da ANTRAM" 

Os motoristas dão aos patrões a data-limite de sexta-feira para aceitarem a sua proposta ou apresentarem uma contra-proposta. 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões 
In Lusa Online| 05/08/2019  

 
ANTRAM ameaça sindicato com perda de aumento em 2020 

A reunião dos sindicatos com o Governo não teve resultados práticos. 
In Negócios Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar mecanismo legal para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser 
desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja 
desconvocada 
In Negócios Online| 05/08/2019  
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Motoristas: Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Notícias de Coimbra Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In PT Jornal Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até ANTRAM apresentar contraproposta 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias estiveram 
reunidos, em Lisboa, com o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos 
In Público Online| 05/08/2019  

 
Governo disposto a apresentar proposta para pôr fim a impasse negocial entre motoristas e patrões 

Depois de uma longa maratona a ouvir as reivindicações dos sindicatos, Pedro Nuno Santos recebe esta terça-feira a Antram. 
In Público Online| 05/08/2019  

 
O governo apresentou aos sindicatos uma proposta para desconvocar a greve 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Reunião do Governo com os motoristas de matérias perigosas 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne com o Governo 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - direto do ministério 

O Governo está reunido com os motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Governo faz proposta para acabar com greve dos motoristas 

Proposta passa por negociações e, se não houver acordo, o próprio Governo "apresentará uma proposta de convenção coletiva de 
trabalho, nos termos da lei". 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Terminou a reunião entre o Governo e o Sindicato dos Motoristas - direto de Lisboa 
In RTP 1 - Telejornal| 05/08/2019  

 
Reivindicações dos motoristas de matérias perigosas 

As reivindicações dos motoristas de matérias perigosas passam sobretudo por um aumento salarial, em especial do salário-base. 
In RTP 1 - Telejornal| 05/08/2019  

 
Governo reuniu-se com os sindicatos de motoristas - direto 

A conversa prolonga-se, o Governo reuniu-se com os sindicatos de motoristas a uma semana exata do início da greve e ainda não 
há conclusões. 
In RTP 1 - Telejornal| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - análise 

As reivindicações dos motoristas de matérias perigosas passam sobretudo por um aumento salarial, em especial do salário-base. 
In RTP 2 - Jornal 2| 05/08/2019  

 
Governo e sindicatos continuam reunidos para evitar a greve dos motoristas - direto 
In RTP 3 - 18/20| 05/08/2019  

 
Reunião entre Governo e ANTRAM - direto de Lisboa 
In RTP 3 - 18/20| 05/08/2019  

 
Governo e sindicatos continuam reunidos para evitar a greve dos motoristas 
In RTP 3 - 18/20| 05/08/2019  
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Reunião entre Governo e ANTRAM - direto de Lisboa 
In RTP 3 - 3 às...| 05/08/2019  

 
Atualidade em análise 
In RTP 3 - 360| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias diz que aguarda por uma contraproposta da ANTRAM e que no dia 10 os 
associados podem decidir se avançam ou não para a greve. 
In RTP 3 - 360| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
In RTP 3 - 360| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se 
In RTP 3 - 360| 05/08/2019  

 
Revista de imprensa 
In RTP 3 - Manchetes 3| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

Executivo e sindicatos estiveram reunidos desde as 11h30 da manhã para tentar evitar a paralisação que começa a 12 de agosto. 
In Sábado Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas mantém-se até acordo com patrões 

A greve dos motoristas mantém-se em cima da mesa pelo menos até sexta-feira, prazo-limite que os sindicatos deram à 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) para apresentar uma proposta que será 
votada pelos trabalhadores, foi hoje anunciado 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/08/2019  

 
Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve dos motoristas 

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado 
"um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com sindicatos 

Estamos a uma semana e portanto, é considerado um dia decisivo para uma eventual desmarcação da greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In SIC - Jornal da Noite| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Análise 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Reação da ANTRAM 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com sindicatos 
In SIC Notícias - Edição da Noite| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - André Matias de Almeida 

O porta-voz da ANTRAM, o advogado André Matias de Almeida está em estúdio para comentar a proposta do Governo para 
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acionar o mecanismo legal de mediação com o objetivo de desconvocar a greve dos motoristas de matérias perigosas 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Entrevista a Eduardo Oliveira e Sousa 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne com o Governo 
In SIC Notícias - Jornal das 7| 05/08/2019  

 
A proposta do Governo aos sindicatos que poderá desconvocar a greve 

Negociações poderão ser retomadas num novo enquadramento legal. 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Proposta apresentada por Governo pode impedir greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo realizou um comunicado esta noite, sobre a reunião ocorrida esta tarde entre o Executivo, o Sindicato Independente 
dos Motoristas de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
In Sol Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Governo propõe "obrigar" a negociações 

O ministro das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos dos motoristas accionar "um mecanismo legal de mediação" que obriga 
patrões e sindicatos a negociar, permitindo que a greve seja desconvocada. 
In Transportes & Negócios Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Depois de uma maratona de negociações com os sindicatos dos motoristas que convocaram a greve para a próxima segunda-feira, 
a reunião entre a ANTRAM e o ministro das Infraestruturas acaba de ser adiada para as 9 e meia da manhã desta terça-feira 
In TSF - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
In TSF - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos reúnem com o Governo 

Era para esta hora que estava marcada a reunião entre os patrões da ANTRAM e o ministro Pedro Nuno Santos, o responsável pelo 
Ministério das infraestruturas e também o mediador no conflito laboral com os motoristas de matérias perigosas, aos quais se 
juntou um sindicato ligado ao transporte de mercadorias 
In TSF - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 
In TSF - Notícias| 05/08/2019  

 
Terminou a reunião entre sindicatos dos motoristas e Governo - direto 
In TVI - Jornal das 8| 05/08/2019  

 
Greve dos camionistas - direto de Lisboa 

O dia foi de negociações intensas a propósito da greve dos camionistas agendada para começar dia 12. 
In TVI - Jornal das 8| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com sindicatos 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com sindicatos 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo reunido com sindicatos 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Adiada reunião com ANTRAM 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato reúne com o Governo 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos reúnem com o Governo 

A uma semana do início da greve dos motoristas, decorrem negociações que podem ser decisivas entre o Sindicato dos Motoristas 
de Matérias Perigosas e o Governo. 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  
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Greve dos motoristas - Sindicato reúne com o Governo 

A uma semana do início da greve dos motoristas, decorrem nesta altura negociações que podem ser decisivas entre o Sindicato 
dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 05/08/2019  

 
Motoristas: Governo quer acionar "mecanismo legal" para desconvocar greve 

O Ministério das Infraestruturas propôs a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga 
patrões e sindicatos a negociar 
In TVI 24 Online| 05/08/2019  

 
Motoristas: Antram saúda posição do Governo mas não cede a "chantagem" dos sindicatos 

O porta-voz da Antram saudou hoje a possibilidade de o Governo acionar um mecanismo para travar a greve dos motoristas, mas 
garantiu não ceder à "chantagem" dos sindicatos para apresentação de uma contraproposta até sexta-feira 
In Visão Online| 05/08/2019  

 

Greve dos motoristas 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Será uma semana decisiva quanto à concretização da greve dos motoristas que está marcada para o próximo dia 12 deste mês, 
hoje o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vai estar no Ministério das Infraestruturas tem uma proposta para 
apresentar ao Governo, mas a ANTRAM a associação que representa as transportadoras não vai marcar presença nesse encontro 
In Antena 1 - Notícias| 05/08/2019  

 
Tudo ou nada: nova ronda de reuniões para tentar impedir greve dos motoristas 

Estão marcadas duas reuniões para tentar desconvocar o pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Cidade FM Online| 05/08/2019  

 
Sobe/Desce 
In Correio da Manhã| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas. Hoje fica a saber-se se vai para a frente ou não 
In i| 05/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Jornal Económico Online (O)| 05/08/2019  

 
Motoristas recebidos pelo Ministério da Infraestruturas esta segunda-feira 

O Ministério das Infraestruturas recebe o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) esta segunda-feira (5 
de agosto), às 11H30. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 05/08/2019  

 
ANA garante voos durante greve dos motoristas 
In Negócios| 05/08/2019  

 
Tome nota: Quatro coisas que deve saber para começar o seu dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta segunda-feira, dia 5 de agosto. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Governo ainda tenta evitar a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai reunir-se esta manhã com o Ministério das Infraestruturas 

É o dia do tudo ou nada para a greve dos camionistas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 05/08/2019  

 
Tudo ou nada: nova ronda de reuniões para tentar impedir greve dos motoristas 

Tudo ou nada: nova ronda de reuniões para tentar impedir greve dos motoristasPode ser um dia decisivo para evitar a greve dos 
motoristas de matérias perigosas, marcada para o início da próxima semana (12 de agosto) 
In Rádio Comercial Online| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai reunir-se esta manhã com o Ministério das Infraestruturas 

A uma semana da paralisação dos motoristas de matérias perigosas, o sindicato vai reunir-se esta manhã com o Ministério das 
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Infraestruturas. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai reunir-se esta manhã com o Ministério das Infraestruturas 

A uma semana da paralisação dos motoristas de matérias perigosas, o sindicato vai reunir-se esta manhã com o Ministério das 
Infraestruturas. 
In Renascença - Notícias| 05/08/2019  

 
Sindicato tem reunião no Ministério, mas diz que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O protesto convocado pelo SNMMP e SIMM ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. 
In Renascença Online| 05/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Camionistas e patrões reúnem-se hoje para tentar evitar a greve do dia 12. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 05/08/2019  

 
Duas reuniões para tentar travar a greve dos motoristas 

A uma semana do pré-aviso de greve sabe-se que há duas reuniões relacionadas com a anunciada greve os motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Duas reuniões para tentar travar a greve dos motoristas 

A uma semana do início da greve, o Governo acolhe reuniões separadas com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
In RTP Online| 05/08/2019  

 
Está marcada para hoje uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o governo 

Está marcada para hoje uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o governo, com o objetivo 
de tentar chegar a um acordo que evite a greve marcada para dia 12. 
In SIC - Edição da Manhã| 05/08/2019  

 

Comentário à revista de imprensa 

Comentário à revista de imprensa com José Manuel Portugal. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 04/08/2019  

 

 
Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM ´´pouco se adiantará´´ 
In SIC Notícias Online| 05/08/2019  

 
Tudo ou nada: nova ronda de reuniões para tentar impedir greve dos motoristas 

Pode ser um dia decisivo para evitar a greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada para o início da próxima semana (12 
de agosto). 
In Smooth FM Online| 05/08/2019  

 
Reunião para evitar crise dos combustíveis 

Acontece esta manhã a reunião que pode evitar uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 05/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério "é uma farsa" 
In Açoriano Oriental| 04/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM contraria Pardal Henriques e diz que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM pouco se adiantará 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Antena Livre Online| 04/08/2019  

 
A Bola de Cautchú 
In Bola (A)| 04/08/2019  

 
Greve dos motoristas: "Nós sempre quisemos evitar a greve. O problema é que quando as pessoas não negoceiam connosco é 
difícil evitar-se este confronto" 
In Cidade Hoje Online| 04/08/2019  
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Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Quem quiser abastecer o carro até ao dia 12, data em que começa a greve dos motoristas de matérias perigosas, vai contar com 
um aumento do preço. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 04/08/2019  

 
Motoristas e patrões não se entendem 
In Correio da Manhã| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM pouco se adiantará 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Correio da Manhã Online| 04/08/2019  

 
Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Destak Online| 04/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério é “farsa” 

O porta-voz da ANTRAM disse que a reunião de amanhã no Ministério das Infraestruturas «não existe» e que «é uma far sa» do 
sindicato com o objectivo de “ludibriar” os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Diário de Aveiro| 04/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério é “farsa” 

O porta-voz da ANTRAM disse que a reunião de amanhã no Ministério das Infraestruturas «não existe» e que «é uma far sa» do 
sindicato com o objectivo de “ludibriar” os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Diário de Coimbra| 04/08/2019  

 
Sem Antram, "pouco adiantará" reunião com o Ministério 

"Se a Antram não estiver presente como já disse que não ia estar, a reunião não poderá produzir grandes resultados", diz Pardal 
Henriques. 
In ECO - Economia Online| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Expresso Online| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Impala Online| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Informa+ Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: nova proposta não agrada aos patrões 
In Jornal de Notícias| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Lusa Online| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Lusa Online| 04/08/2019  

 
Motoristas e patrões sem entendimento sobre acordo de maio 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas alerta o Governo que avançará para os tribunais se o Executivo fixar serviços 
mínimos para a greve superiores a 30%. 
In Negócios Online| 04/08/2019  

 
Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

"Já recebemos a resposta da parte do Ministério [das Infraestruturas] que a reunião é amanhã [segunda-feira], às 11:30", disse à 
Lusa o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques 
In Negócios Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião, mas sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Notícias ao Minuto Online| 04/08/2019  
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Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou que serão apresentadas propostas na 
reunião com o Governo para "evitar a greve". 
In Observador Online| 04/08/2019  

 
Business group demands tighter strike regulations 
In Portugal News Online (The)| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In PT Jornal Online| 04/08/2019  

 
Camionistas e patrões não se entendem para nova reunião 

A agenda tornou-se uma arma de arremesso político entre o sindicato dos motoristas e as empresas de transporte. 
In Público| 04/08/2019  

 
ANTRAM DIZ QUE REUNIÃO COM MOTORISTAS ´NÃO EXISTE´ E ´É UMA FARSA´ 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Rádio Regional Online| 04/08/2019  

 
Sindicato tem reunião no Ministério, mas diz que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

Reunião foi pedida pelo seu sindicato e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) "para apresentar 
propostas no sentido de evitar a greve" convocada pelas duas estruturas a partir de dia 12 de agosto, por tempo indeterminado 
In Renascença Online| 04/08/2019  

 
Quem é quem neste impasse? Sete perguntas para entender a greve dos motoristas e escapar às filas 

Paralisação arranca no dia 12 de agosto, por tempo indeterminado. 
In Renascença Online| 04/08/2019  

 
Camionista e patrões não se entendem 

Os camionista e patrões não se entendem para evitar a greve do dia 12. 
In RTP 3 - 3 às...| 04/08/2019  

 
Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In RTP Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

Reunião entre Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e Ministério das Infraestruturas será esta segunda-feira 
pelas 11h30. 
In Sábado Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 04/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 04/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Patrões recusam propostas de sindicato 

A ANTRAM está irredutível e garante que não vai sentar-se à mesa das negociações, caso os motoristas de matérias perigosas não 
retirem o pré-aviso de greve. 
In SIC - Primeiro Jornal| 04/08/2019  

 
Opinião de Ana Gomes 

Comentário de Ana Gomes aos temas:- Violência e crimes de ódio na América; - Interpretação das Leis;- Centeno e o FMI;- Novo 
acordo de paz em Moçambique. 
In SIC Notícias - Jornal de Domingo| 04/08/2019  

 
Vice-presidente do sindicato de motoristas quer evitar greve... com reunião que não existe 
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Segundo o advogado e o porta- voz da associação, André Matias de Almeida, a reunião falada pelo sindicato de motoristas 'é uma 
farsa que se destina, mais uma vez, a ludibriar a comunicação social e o povo português sobre uma alegada disponibilidade deste 
sindicato para negociar' 
In Sol Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM fala em "farsa" do SNMMP 

A reunião anunciada pelo SNMMP para segunda-feira, no Ministério das Infraestruturas, "não existe" e "é uma farsa" do sindicato 
dos motoristas, diz a ANTRAM. 
In Transportes & Negócios Online| 04/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os patrões acusam o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas de criar uma farsa, porque não há nenhuma reunião entre 
ambos na próxima segunda-feira. 
In TVI - Jornal da Uma| 04/08/2019  

 
Motoristas: sindicato vai a reunião, mas sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou este domingo que serão apresentadas 
propostas na reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve"O vice-presidente do Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Matérias Perigosas reiterou este domingo que serão apresentadas propostas na reunião no Ministério das 
Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In TVI 24 Online| 04/08/2019  

 
Reunião entre governo e sindicatos na segunda-feira. Patrões ficam de fora 

ANTRAM diz que reunião com Governo e sindicatos dos motoristas de matérias perigosas "é uma farsa" e que nova proposta dos 
sindicatos é 150 euros acima da que estava em cima da mesa. 
In TVI 24 Online| 04/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na 
reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará" 
In Visão Online| 04/08/2019  

 
António Costa pede acordo para evitar greve 

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta segunda feira, em Loulé, que há no país um sentimento de "revolta e 
incompreensão" pela greve dos motoristas de matérias perigosas e apelou para um entendimento entre as partes 
In Açores 9 Online| 03/08/2019  

 
António Costa pede acordo para evitar greve 

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta segunda feira, em Loulé, que há no país um sentimento de "revolta e 
incompreensão" pela greve dos motoristas de matérias perigosas e apelou para um entendimento entre as partes 
In Açoriano Oriental Online| 03/08/2019  

 
"Há um sentimento de revolta e incompreensão perante a greve" dos motoristas 

O primeiro-ministro alerta para a incompreensão do momento da greve, uma vez que "se refere a aumentos salariais de 2021 e 
2022". 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 03/08/2019  

 
Greve de motoristas 

Pedro Pardal Rodrigues do Sindicato dos Motoristas, responsabiliza ANTRAM pela greve. 
In Antena 1 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Terminou em Matosinhos, a reunião do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, por causa da greve marcada para o dia 
12. 
In Antena 1 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Patrões recusam propostas de sindicato 

A ANTRAM classifica a proposta do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas como uma farsa. 
In Antena 1 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Patrões recusam propostas de sindicato 

A ANTRAM classifica a proposta do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas como uma farsa. 
In Antena 1 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Ao "Expresso", o porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, revela que leva para a 
reunião da próxima segunda-feira um plano que vai agradar aos patrões e pode evitar a greve do dia 12 
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In Antena 1 - Notícias| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Antena Minho Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas só levanta com um acordo com patrões 

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional das Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou à Sábado que na próxima 
segunda-feira, às 11h30, acontecerá uma reunião com o Governo no Ministério das Infraestruturas e Habitação 
In Auto Foco Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM não vai à reunião entre Governo e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Cidade FM Online| 03/08/2019  

 
Costa revoltado com greve 
In Correio da Manhã| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério não existe e é uma farsa 

Objetivo é "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar. 
In Correio da Manhã Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas tem várias propostas para evitar greve 

Paralisação está agendada já para a próxima semana, dia 12 de agosto. 
In Correio da Manhã Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Destak Online| 03/08/2019  

 
Sindicato tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve - 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In Destak Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Diário As Beiras Online| 03/08/2019  

 
Sindicato tem "várias propostas" mas ANTRAM "quer país em alerta" 

Entre as principais propostas que preveem apresentar ao ministro na reunião de segunda-feira está a negociação de um contrato 
coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido". 
In Diário de Notícias Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias não estará na reunião de segunda-feira com o 
ministro Pedro Nuno Santos. 
In Diário de Notícias Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério com motoristas "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Diário do Distrito Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse este sábado que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é 
uma farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Dinheiro Vivo Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse este sábado ter "várias propostas" 
para apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis 
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evitar a greve 
In Dinheiro Vivo Online| 03/08/2019  

 
Motoristas têm nova proposta. Antram não se deixará enganar 

Motoristas de matérias perigosas propõem aumentos salariais de 50 euros por ano durante os próximos seis anos. 
In ECO - Economia Online| 03/08/2019  

 
Reunião para evitar greve dos combustíveis? "É uma farsa" 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias não estará nessa reunião porque "essa reunião 
simplesmente não existe". 
In ECO - Economia Online| 03/08/2019  

 
Transportes de Mercadorias a caminho do conflito 
In Estrategizando Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas tem proposta que pode evitar greve - Entrevista a Pardal Henriques 

ANTRAM: “É pouco provável a conciliação” A entrevista de Pardal Henriques à RTP, esta 4ª feira, criou “um nível de hostilidade” 
entre patrões e sindicatos que “colocou em causa qualquer negociação” e por isso “é pouco provável a conciliação”, assegura 
André Almeida, da ANTRAM 
In Expresso| 03/08/2019  

 
No fim era o verbo 
In Expresso| 03/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicato dos motoristas de estar a representar uma farsa 

Patrões reagem à entrevista de vice-presidente do sindicato ao Expresso e afirmam que o que os motoristas querem "é ir para a 
greve sem olhar aos portugueses e ao país"André Almeida, porta-voz da ANTRAM (Associação Nacional dos Transportes públicos 
Rodoviários de Mercadorias) acredita que o Sindicato de Matérias Perigosas só está interessado em enganar os portugueses e não 
tem qualquer intenção de evitar a greve 
In Expresso Online| 03/08/2019  

 
"Haverá infiltrados para causar confusão na greve", alerta Sindicato dos Motoristas 

Em entrevista ao Expresso, o vice-presidente do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas revela proposta para evitar greve 
que pode paralisar o paísPara a próxima reunião com o Governo, Pedro Pardal Henriques leva na cabeça um plano que, assegura, 
irá agradar aos patrões e pode fazer abortar a greve do dia 12 
In Expresso Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Notícias ao Minuto Online| 03/08/2019  

 
Motoristas. ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM contraria Pardal Henriques e diz que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses. 
In Observador Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas disse ter "várias propostas" para apresentar na 
reunião de segunda-feira e que sempre quis evitar a greve. 
In Observador Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
In Porto Canal - Jornal Diário| 03/08/2019  

 
António Costa pede acordo para evitar greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta sexta-feira, em Loulé, que há no país um sentimento de "revolta e 
incompreensão" pela greve dos motoristas de matérias perigosas e apelou para um entendimento entre as partes 
In Porto Canal Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Porto Canal Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
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apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In Porto Canal Online| 03/08/2019  

 
Truck drivers ask for meeting to try and head off strike 
In Portugal News Online (The)| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério com motoristas "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In PT Jornal Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In PT Jornal Online| 03/08/2019  

 
Costa diz que “há revolta” com greve de motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, apelou ontem a um entendimento entre patrões e motoristas de matérias perigosas que evite 
a greve marcada para 12 de Agosto, sublinhando a “incompreensão” dos portugueses perante a ameaça de um novo protesto que 
está a gerar um alarme geral nas empresas 
In Público| 03/08/2019  

 
Mil euros por mês: uma proposta dos motoristas de combustíveis para "evitar a greve" 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas diz ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno 
Santos. 
In Público Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM não vai à reunião entre Governo e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Rádio Comercial Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Patrões recusam propostas de sindicato 

A ANTRAM classifica a proposta do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas como uma farsa. 
In Renascença - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Um contrato coletivo de seis anos e aumentos faseados de 50 euros por ano. 
In Renascença - Notícias| 03/08/2019  

 
Motoristas acusam ANTRAM de querer "prejudicar o país" 

É uma manhã de troca de acusações. 
In Renascença Online| 03/08/2019  

 
A par com o mundo. 
In Renascença Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas está revoltado com as palavras do primeiro-ministro. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O entendimento para pôr fim à greve de 12 de agosto parece estar longe. 
In RTP 1 - Telejornal| 03/08/2019  

 
Greve de motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas falam de intransigência, por parte da ANATRAM e mantêm o pré-aviso de greve. 
In RTP 3 - 3 às...| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas tem estado esta tarde reunido em Leça da Palmeira. 
In RTP 3 - 3 às...| 03/08/2019  

 
Greve. Sindicato dos motoristas propõe aumentos até 2025 e critica intransigência da ANTRAM 
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O sindicato dos motoristas de matérias perigosas esteve reunido com os associados este sábado, em Leça da Palmeira. 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
Greve. Sindicato dos motoristas propõe aumentos até 2025 e critica intransigência da ANTRAM 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM classifica de "farsa" proposta do sindicato de motoristas 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
Motoristas. António Costa apela a novo esforço negocial 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
António Costa diz que há um sentimento nacional de revolta perante greve dos motoristas 

O Primeiro-ministro diz que há um claro sentimento nacional de revolta e incompreensão perante a greve dos motoristas de 
mercadorias e matérias perigosas 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
Sindicato tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
Greve motoristas. Entendimento parece estar longe 
In RTP Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião entre Governo e motoristas "não existe" e "é uma farsa" 

Associação diz que reunião do sindicato com Ministério das Infraestruturas tem o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre 
uma alegada disponibilidade para negociar. 
In Sábado Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos motoristas tem proposta para evitar greve 

Vice-presidente do SNMMP, Pardal Henriques, tem em cima da mesa um plano coletivo de trabalho de seis anos com aumentos 
de 50 euros de ano para ano a partir de 2021. 
In Sábado Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas: "Nós sempre quisemos evitar a greve. O problema é que quando as pessoas não negoceiam connosco é 
difícil evitar-se este confronto" 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM diz que reunião no Ministério com motoristas "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 03/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM acusa sindicato de criar uma farsa 

A ANTRAM contraria o Sindicato de Matérias Perigosas e diz que não há qualquer reunião entre ambos marcada para a próxima 
segunda-feira. 
In SIC - Jornal da Noite| 03/08/2019  
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Greve dos motoristas - Costa diz haver sentimento de revolta face à greve 

António Costa que diz que há um sentimento de revolta relativamente à greve do próximo dia 12 e que o Governo está preparado 
para minimizar o impacto que a paralisação dos motoristas possa causar em todo o país 
In SIC - Primeiro Jornal| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Reação da ANTRAM 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - ANTRAM acusa sindicato de criar uma farsa 

A ANTRAM diz que a proposta anunciada pelo Sindicato de Matérias Perigosas, é uma farsa que visa apenas tentar limpar a 
imagem junto dos portugueses. 
In SIC Notícias - Notícias| 03/08/2019  

 
Destaques do Expresso 
In SIC Notícias - Notícias| 03/08/2019  

 
ANTRAM acusa Sindicato de Matérias Perigosas de criar uma farsa 

A ANTRAM contraria o Sindicato de Matérias Perigosas, diz que não há qualquer reunião entre ambos marcada para a próxima 
segunda-feira. 
In SIC Notícias Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicato dos motoristas de ludibriar opinião pública e só querer a greve 

Na SIC Notícias André Matias de Almeida, da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, foi 
peremptório ao afirmar que o único objetivo do Sindicato de Mercadorias de Matérias Perigosas é ir para a greve 
In SIC Notícias Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM acusa sindicato dos motoristas de ludibriar opinião pública e se só querer a greve 

Na SIC Notícias André Matias de Almeida, da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, foi 
peremptório ao afirmar que o único objetivo do Sindicato de Mercadorias de Matérias Perigosas é ir para a greve 
In SIC Notícias Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM não vai à reunião entre Governo e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Smooth FM Online| 03/08/2019  

 
Marinho e Pinto quer Pardal Henriques candidato a deputado 
In Sol| 03/08/2019  

 
Pardal ganha asas na política 

Pedro Pardal Henriques pode vir a ser cabeça de lista por Lisboa pelo partido de Marinho e Pinto. 
In Sol Online| 03/08/2019  

 
Motoristas. ´Sempre quisemos evitar a greve´ 
In Sol Online| 03/08/2019  

 
Greve de motoristas 

Governo e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas reúnem na segunda feira de amanhã. 
In TSF - Notícias| 03/08/2019  

 
Sindicato não retira pré-aviso de greve. ANTRAM considera proposta uma farsa 

Sem acordo à vista, sindicato dos motoristas de matérias perigosas reúne-se segunda-feira com Governo. 
In TSF Online| 03/08/2019  

 
ANTRAM aplaude proposta do sindicato dos motoristas mas diz que não se vai deixar enganar 

Vice-presidente do sindicato dos motoristas admite que ainda é possível evitar a greve e chegar a acordo com os patrões. 
In TSF Online| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas considera que as palavras de António Costa demonstram que o poder político 
está aliado ao poder económico e tem uma nova sugestão para apresentar aos patrões e tentar evitar a greve 
In TVI - Jornal da Uma| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos têm nova proposta 

Há uma nova proposta dos sindicatos dos motoristas para tentar um consenso com os patrões. 
In TVI - Jornal das 8| 03/08/2019  
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Greve dos motoristas 
In TVI 24 - Notícias| 03/08/2019  

 
Nova proposta dos sindicatos dos motoristas 

O porta-voz de ANTRAM já veio dizer que esta contraproposta dos sindicatos é uma farsa, porque aumenta o valor que estava a 
ser discutido até agora e as empresas não têm forma de suportar este aumento de mais 350 euros até 2025 
In TVI 24 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
In TVI 24 - Notícias| 03/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O vice-presidente do Sindicato dos Motoristas diz ter um plano para evitar a greve dos motoristas de matérias perigosas marcada 
para o dia 12 de agosto. 
In TVI 24 - Notícias| 03/08/2019  

 
Motoristas: sindicatos têm nova proposta, ANTRAM diz que é uma farsa 

Há uma nova proposta dos sindicatos dos motoristas para tentar um consenso com os patrões. 
In TVI 24 Online| 03/08/2019  

 
Greve: sindicato dos motoristas tem propostas, ANTRAM diz que não há reunião marcada 

Proposta do sindicato passa por aumentos faseados e contratos coletivos com duração de seis anos e seria apresentada numa 
reunião na segunda-feira, no Ministério das Infraestruturas. 
In TVI 24 Online| 03/08/2019  

 
"Se a ANTRAM não estiver presente na reunião é porque não quer negociar" 
In TVI 24 Online| 03/08/2019  

 
Sindicatos tiram da cartola nova solução para chegar a consenso entre motoristas e patrões 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz ter nova sugestão para apresentar aos patrões e tentar evitar a greve. 
In TVI 24 Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: ANTRAM diz que reunião no Ministério "não existe" e "é uma farsa" 

O porta-voz da ANTRAM disse hoje que a reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma 
farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar 
In Visão Online| 03/08/2019  

 
Motoristas: Sindicato tem "várias propostas" e sempre quis evitar a greve - 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse hoje ter "várias propostas" para 
apresentar na reunião de segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a 
greve 
In Visão Online| 03/08/2019  

 

Greve dos motoristas 

O porta voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que António Costa mostrou de forma clara que o 
poder político está aliado aio poder económico. 
In Rádio Observador - Notícias| 03/08/2019  

 

Associação Nacional das Transportadoras alerta Governo 
In Açoriano Oriental| 02/08/2019  

 
Greve de motoristas vai afetar circulação de jornais 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas - António Costa apela ao bom senso 

António Costa apela a um entendimento entre motoristas e empresários. 
In Antena 1 - Notícias| 02/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas pede nova reunião ao Governo 
In Correio dos Açores| 02/08/2019  

 
ANTRAM diz que vai processar Pardal Henriques 

A ANTRAM anunciou ontem que vai processar o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, por ter «proferido afirmações falsas, gravemente difamatórias e injuriosas», numa entrevista na quarta-
feira à RTP3 
In Diário de Aveiro| 02/08/2019  
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ANTRAM diz que vai processar Pardal Henriques 

A ANTRAM anunciou ontem que vai processar o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, por ter «proferido afirmações falsas, gravemente difamatórias e injuriosas», numa entrevista na quarta-
feira à RTP3 
In Diário de Leiria| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas. Costa fala em sentimento de "revolta e incompreensão" 

Primeiro-ministro apela ao entendimento entre as partes e avisa que o Governo tomará todas as medidas que a lei permite para 
minorar efeito da paralisação marcada por tempo indeterminado, a partir de 12 de agosto 
In Diário de Notícias Online| 02/08/2019  

 
ANTRAM diz que vai processar Pardal Henriques 

A ANTRAM anunciou ontem que vai processar o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), 
Pedro Pardal Henriques, por ter «proferido afirmações falsas, gravemente difamatórias e injuriosas», numa entrevista na quarta-
feira à RTP3 
In Diário de Viseu| 02/08/2019  

 
As reservas de gasóleo e gasolina e a APETRO face à greve dos Motoristas 
In Estrategizando Online| 02/08/2019  

 
Governo vai adotar serviços mínimos "até ao limite da lei" para eventual greve dos motoristas 

O primeiro-ministro considerou que há no país um sentimento de "revolta e incompreensão" pela greve dos motoristas de 
matérias perigosas e apelou a entendimento entre as partes. 
In Impala Online| 02/08/2019  

 
"Quem não é capaz de tomar conta do partido não consegue tomar conta do país" 
In Jornal do Centro| 02/08/2019  

 
Governo vai adotar serviços mínimos "até ao limite da lei" para eventual greve dos motoristas 

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje, em Loulé, que há no país um sentimento de "revolta e incompreensão" pela 
greve dos motoristas de matérias perigosas e apelou para um entendimento entre as partes 
In PT Jornal Online| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas - António Costa apela ao bom senso 

António Costa apela a um entendimento entre motoristas e empresários. 
In Renascença - Notícias| 02/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O primeiro-ministro apela ao entendimento entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas. 
In Renascença - Notícias| 02/08/2019  

 
Greve dos motoristas 
In RTP 1 - Telejornal| 02/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicatos ainda acreditam num acordo 

Os camionistas entregaram uma proposta de reunião ao Ministério das Infraestruturas para segunda-feira. 
In SIC - Jornal da Noite| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas - António Costa apela ao bom senso 

António Costa apela a um entendimento entre motoristas e empresários. 
In TSF - Notícias| 02/08/2019  

 
Motoristas: António Costa pede acordo para evitar greve 
In TVI 24 Online| 02/08/2019  

  

Greve dos motoristas: consequências 

A UGT olha para a greve dos motoristas que está marcada para o próximo dia 12 e afirma que ela vai trazer consequências 
irreparáveis para a economia do país. 
In Antena 1 - Notícias| 02/08/2019  

 
UGT apela ao diálogo entre motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM 

De olhos postos na greve do próximo dia 12, Carlos Silva, líder da UGT, diz não ter dúvidas que os portugueses vão sofrer na pele. 
In Antena 1 - Notícias| 02/08/2019  

 
Preparados planos antigreve 

EMPRESAS - Indústria reforça armazenamento, supermercados aumentam stocks e gasolineiras enchem reservatórios. 
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In Correio da Manhã| 02/08/2019  

 
Planos anti-crise em marcha contra greve dos motoristas 

Indústria reforça armazenamento, supermercados aumentam stocks e gasolineiras enchem reservatórios. 
In Correio da Manhã Online| 02/08/2019  

 
Desenrasquem-se 
In Diabo (O)| 02/08/2019  

 
ANTRAM diz que vai processar Pardal Henriques 

MOTORISTAS A ANTRAM anunciou ontem que vai processar o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, por ter «proferido afirmações falsas, gravemente difamatórias e injuriosas», numa 
entrevista na quarta-feira à RTP3 
In Diário de Coimbra| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 milhões com greve 

Apanha do tomate decorre entre agosto e setembro, sendo um fruto de curta duração, os produtores estão "muito alarmados 
com a situação". 
In Dinheiro Vivo Online| 02/08/2019  

 
Espaço literal 

Está boa a praia? Ainda bem. 
In Expresso Online| 02/08/2019  

 
Greve aquece ânimos - Antram vai processar Pardal Henriques 
In i| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

2 Ago 2019 | 7:00O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu que a greve dos motoristas pode provocar ao 
setor prejuízos diários de 4MEuro e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Impala Online| 02/08/2019  

 
Greve dos motoristas resultará em "consequências irreparáveis" para o país 

O secretário-geral da UGT considerou hoje que a greve dos motoristas, marcada para dia 12, resultará em "consequências 
irreparáveis" para o país e apelou ao Governo para intervir com vista a um acordo entre sindicatos e patrõesGreve dos motoristas 
resultará em "consequências irreparáveis" para o país - UGTAtualidade Por Lusa Atualizado a 1 Ago, 2019, 21:54 PARTILHEO 
secretário-geral da UGT considerou hoje que a greve dos motoristas, marcada para dia 12, resultará em "consequências 
irreparáveis" para o país e apelou ao Governo para intervir com vista a um acordo entre sindicatos e patrões 
In Informa+ Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu que a greve dos motoristas pode provocar ao setor prejuízos 
diários de 4MEuro e pôr em causa quatro mil postos de trabalhoIndústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos 
motoristasAtualidade Por Lusa Publicado a 2 Ago, 2019, 7:00 PARTILHE*** Serviço de áudio disponível em www 
In Informa+ Online| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas com maior impacto no Norte e Centro 
In Jornal de Notícias| 02/08/2019  

 
Produtores alertam para o racionamento de alimentos ao terceiro dia de greve 
In Jornal Económico (O)| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 milhões de euros com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu esta sexta-feira à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar 
ao setor prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Jornal Económico Online (O)| 02/08/2019  

 
Guerra aberta entre patrões e sindicato 

ANTRAM decidiu avançar com um processo judicial contra o vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosasÉ 
cada vez mais estreito um eventual caminho negocial para evitar a greve dos camionistas de matérias perigosas, agendada a partir 
do próximo dia 12 de agosto 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 milhões com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor 
prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Negócios Online| 02/08/2019  
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Indústria do tomate estima prejuízos de milhões com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor 
prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Notícias ao Minuto Online| 02/08/2019  

 
Hoje é notícia: Justiça afastou 64; Docentes em part-time? Não 

Fique a conhecer os principais destaques dos jornais desta sexta-feira, 2 de agosto de 2019. 
In Notícias ao Minuto Online| 02/08/2019  

 
Tomates com problemas por causa dos motoristas 

Economia · EmpresasTomates com problemas por causa dos motoristaspor Notícias de CoimbraAgosto 2, 2019O presidente da 
Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor prejuízos diários de 
quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Notícias de Coimbra Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

Os produtores estão "muito alarmados com a situação" e pedem que este setor seja integrado nos serviços mínimos e seja 
disponibilizado "gasóleo aos agricultores e homens que transportam tomate". 
In Observador Online| 02/08/2019  

 
UGT considera que greve de motoristas resultará em ´consequências irreparáveis´ para o país 

Carlos Silva deixa um apelo ao Governo de modo a intervir num acordo entre sindicatos e patrões. 
In Oeiras Digital Online| 02/08/2019  

 
TÍTULOS DOS JORNAIS - 02 agosto 2019 

Correio da Manhã:- "Bruno julgado por terrorismo"- "Mendes vende Bruno Fernandes"- "10 agressores acusados por dia"- 
"Preparados planos antigreve"- "Nove distritos em alerta contra incêndios"- "Guarda chefiava tráfico na prisão"- "Lage indeciso 
entre Cervi e Caio Lucas"Jornal Económico:- "CDS está pronto para fazer coligações para governar a Madeira [Rui Barreto]"- 
"Produtores alertam para racionamento de alimentos ao terceiro dia de greve"- "Justiça procura mais de 1 
In Opção Turismo Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

Lisboa, 02 ago 2019 (Lusa) - O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas 
pode provocar ao setor prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In PT Jornal Online| 02/08/2019  

 
Greve dos camionistas faz soar alarme em vários sectores 

GREVE DOS CAMIONISTAS O filme de um conflito que ameaça ser de terror Motoristas e Antram continuam numa acesa troca de 
acusações, apesar de ambos dizerem que estão disponíveis para negociar. 
In Público| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de quatro milhões com greve 

A greve dos motoristas marcada para dia 12 de Agosto ameaça quatro mil postos de trabalho, avisa Martin Stilwell, presidente da 
Associação dos Industriais do Tomate. 
In Público Online| 02/08/2019  

 
Motoristas e patrões em luta por um salário a pagar em 2022 

Sindicato de Motoristas e Antram continuam numa acesa troca de acusações, apesar de ambos dizerem que continuam 
disponíveis para negociar. 
In Público Online| 02/08/2019  

 
Motoristas: Greve resultará em "consequências irreparáveis" para o país - UGT - Notícias 

Tweet02 de Agosto de 2019 | por LusaO secretário-geral da UGT considerou hoje que a greve dos motoristas, marcada para dia 
12, resultará em "consequências irreparáveis" para o país e apelou ao Governo para intervir com vista a um acordo entre 
sindicatos e patrões 
In Rádio Nova Online| 02/08/2019  

 
Motoristas: Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve - Notícias 

Tweet02 de Agosto de 2019 | por LusaO presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos 
motoristas pode provocar ao setor prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Rádio Nova Online| 02/08/2019  

 
INDÚSTRIA DO TOMATE ESTIMA PREJUÍZO DIÁRIO COM GREVE DOS MOTORISTAS 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor 
prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Rádio Regional Online| 02/08/2019  
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ANTRAM vai processar Pardal Henriques 

A ANTRAM vai processar o advogado do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 02/08/2019  

 
Pedro Pardal Henrique em entrevista 

A ANTRAM vai processar o advogado do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 milhões de euros com greve 

Lusa02 Ago, 2019, 07:33 | EconomiaO presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos 
motoristas pode provocar ao setor prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In RTP Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

Produtores estão muito alarmados com a situação, pois a apanha do tomate decorre entre agosto e setembro e que este é um 
fruto de curta duração. 
In Sábado Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 milhões de euros com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor 
prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 02/08/2019  

 
Indústria do tomate estima prejuízo diário de 4 ME com greve dos motoristas 

O presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu hoje à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor 
prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 02/08/2019  

 
ANTRAM vai processar "vice" do SNMMP 

A ANTRAM anunciou que vai processar o advogado e vice-presidente do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, por "afirmações falsas, 
gravemente difamatórias e injuriosas". 
In Transportes & Negócios Online| 02/08/2019  

 
Greve de motoristas "põe em risco o futuro" da indústria do tomate 

Associação dos Industriais de Tomate estima prejuízo diário de quatro milhões de euros. 
In TSF Online| 02/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Augusto Santos Silva 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado no fim da reunião do Conselho de Ministros sobre a greve dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

Márcio Lopes, presidente da Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, diz que foi positivo o encontro desta tarde 
com o secretário de estado das Infraestruturas. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
UGT não identifica problemas de inconstitucionalidade na nova legislação laboral 

A UGT não identifica problemas de inconstitucionalidade na nova legislação laboral. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
ANTRAM desmente Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A ANTRAM recusa negociar com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, enquanto estiver em cima da mesa, um pré-
aviso de greve. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 01/08/2019  

 
ANTRAM vai processar Pardal Henriques 

A ANTRAM diz que vai processar o advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Rádio Comercial - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas - Augusto Santos Silva 

O governo dá por terminado o diálogo entre os sindicatos dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas e Antram. 
In Renascença - Notícias| 01/08/2019  

 
ANTRAM desmente Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A ANTRAM vai processar o advogado do Sindicatos dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Renascença - Notícias| 01/08/2019  
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UGT apela ao diálogo entre motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM 

A UGT apela ao diálogo entre motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM vai processar o advogado do Sindicato Motoristas de Matérias Perigosas. 
In RTP 1 - Telejornal| 01/08/2019  

 
Entrevista ao secretário-geral da UGT 

Carlos Silva, secretário-geral da UGT, que hoje teve com o Presidente da República para falar da revisão da lei laboral é o 
convidado do "Jornal 2". 
In RTP 2 - Jornal 2| 01/08/2019  

 
Greve dos camionistas - Assoc. Nac. Transportadoras Portuguesas 

A Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas acredita que haverá patrões a juntarem-se à greve dos motoristas 
marcada para o dia 12 de Agosto. 
In RTP 3 - 18/20| 01/08/2019  

 
Greve motoristas mercadores 

O secretário-geral da UGT apela ao diálogo entre o Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In RTP 3 - 18/20| 01/08/2019  

 
Secretário de Estado das Infraestruturas recebe a Associação Nacional das Transportadoras 

A esta hora secretário de Estado das Infraestruturas Jorge Delgado, recebe a Associação Nacional das Transportadoras, para 
debater assuntos relacionados com esta greve anunciada para 12 de Agosto,- direto 
In RTP 3 - 3 às...| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas querem voltar às negociações para tentar evitar a greve, mas os patrões dizem que não 
negoceiam sob pressão. 
In SIC - Primeiro Jornal| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias recusa negociar sob pressão e com um pré-aviso 
de greve em cima da mesa. 
In TSF - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias recusa negociar sob pressão e com um pré-aviso 
de greve em cima da mesa. 
In TSF - Notícias| 01/08/2019  

 
ANTRAM desmente Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A ANTRAM vai processar o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In TSF - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas de materiais perigosos admitem cedências que podem abrir caminho à desconvocação da greve. 
In TSF - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas pediu uma nova reunião ao Governo para tentar evitar a greve de 12 de Agosto. 
In TVI - Jornal da Uma| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu ao Governo uma nova reunião, mas a ANTRAM já avisou que só volta a 
sentar-se à mesa de negociações, se for retirado o pré-aviso de greve. 
In TVI 24 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias - Ministro da Economia 

A ANTRAN pediu ao Governo para anular o pré-aviso de greve do STRUN, o sindicato do Norte afeto à FECTRANS, ou em último 
caso declará-lo ilícito. 
In TVI 24 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 
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O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu ao Governo uma nova reunião Machado terá já avisou que só volta a 
sentar-se à mesa de negociações, se for retirado o pré-aviso de greve. 
In TVI 24 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A ANTRAN pediu ao Governo para anular o pré-aviso de greve do STRUN, o sindicato do Norte afeto à FECTRANS, ou em último 
caso declará-lo ilícito. 
In TVI 24 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, considera arrogante a posição da 
ANTRAM, de não querer participar na reunião convocada pelos motoristas. 
In TVI 24 - Notícias| 01/08/2019  

 

Greve dos motoristas 

A ANTRAM diz que ainda não recebeu nenhum convite formal para participar numa nova ronda de negociações com o Sindicato 
dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Para tentar evitar a greve prevista para daqui a 12 dias, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anuncia que já pediu 
uma nova ronda de negociações. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que está pronto para voltar a negociar com os patrões e anuncia que já pediu 
uma nova reunião com a ANTRAM. 
In Antena 1 - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos Motoristas de Matérias Perigosas ainda pode ser desconvocada 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, afirmou ontem à noite, 
em declarações à RTP3, no programa Grande Entrevista, que pediu uma nova reunião ao ministério das Infraestruturas para tentar 
um acordo e assim evitar a greve dos motoristas 
In Auto Foco Online| 01/08/2019  

 
Motoristas pedem nova reunião para evitar greve 

A greve dos motoristas, marcada para 12 de agosto, só será desconvocada se patrões recuarem e aceitarem o que está assinado 
com os camionistasO vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, 
revelou esta quarta-feira que pediu "uma nova reunião ao Ministério das Infraestruturas para tentar um acordo e assim evitar a 
greve" dos motoristas do próximo dia 12 - greve esta que promete paralisar seriamente o país 
In BuzzTimes Online| 01/08/2019  

 
Combustíveis: Sindicato pede reunião para tentar evitar greve 

A reunião foi pedida ao Ministério das Infraestruturas. 
In Cidade FM Online| 01/08/2019  

 
Apoio aos motoristas 
In Correio da Manhã| 01/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pede nova reunião para tentar evitar greve 

Reunião foi informalmente aceite pelo Ministério das Infraestruturas. 
In Correio da Manhã Online| 01/08/2019  

 
Motoristas pedem nova reunião para tentar evitar greve 

"Reunião foi informalmente aceite pelo Ministério das Infraestruturas" e deverá realizar-se na próxima segunda-feira, dia 5 de 
agosto, diz Pedro Pardal Henriques. 
In ECO - Economia Online| 01/08/2019  

 
Ser ou não ser incompatível. Como desembrulhar um novelo que se adensa 

É costume dizer-se que quem conta um conto, acrescenta um ponto. 
In Expresso Online| 01/08/2019  

 
"Há sempre a hipótese de a greve vir a ser desconvocada", diz sindicato dos motoristas 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas afirma que está "sempre disposto a negociar"O Sindicato dos Motoristas de 
Matérias Perigosas pediu ao Governo uma nova reunião para tentar travar a greve marcada para 12 de agosto, afirmou o porta-
voz do sindicato, Pedro Pardal Henriques, em entrevista esta quarta-feira à noite à RTP3 
In Expresso Online| 01/08/2019  
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CNA alerta para prejuízos e apela a reforço do gasóleo verde durante a greve dos motoristas 

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) alertou hoje que a greve dos motoristas vai causar prejuízos aos agricultores, num 
momento em que é necessário "manter as culturas", e apelou ao reforço do gasóleo verde nos postos durante a paralisação CNA 
alerta para prejuízos e apela a reforço do gasóleo verde durante a greve dos motoristas Atualidade Por Lusa Publicado a 31 Jul, 
2019, 19:46 PARTILHE Lisboa, 31 jul 2019 (Lusa) - A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) alertou hoje que a greve dos 
motoristas vai causar prejuízos aos agricultores, num momento em que é necessário "manter as culturas", e apelou ao reforço do 
gasóleo verde nos postos durante a paralisação 
In Informa+ Online| 01/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas volta à mesa de negociações no dia 5 de agosto para tentar evitar greve 

"Há sempre a hipótese de a greve ser desconvocada, estamos sempre dispostos a negociar", garantiu o vice-presidente do 
sindicato dos motoristas dos combustíveis. 
In Jornal Económico Online (O)| 01/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pede nova reunião para tentar evitar greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, afirmou na quarta-feira à 
noite que pediu "uma nova reunião ao ministério das Infraestruturas para tentar um acordo e assim evitar a greve" dos motoristas 
In Negócios Online| 01/08/2019  

 
Com greve à vista, ENSE recomenda postos a reforçar stocks de combustível 

Preocupada com o impacto da greve de 12 de agosto, a ENSE recomenda que os postos reforcem as reservas, para prevenir a 
escassez de combustível. 
In Notícias ao Minuto Online| 01/08/2019  

 
Combustíveis: Sindicato pediu nova reunião para tentar evitar greve 

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, afirmou na quarta-feira à 
noite que pediu "uma nova reunião ao ministério das Infraestruturas para tentar um acordo e assim evitar a greve" dos motoristas 
In Notícias ao Minuto Online| 01/08/2019  

 
Motoristas pedem nova reunião. "Há sempre possibilidade de a greve ser desconvocada" 

Um dos sindicatos disse que as consequências desta greve serão mais graves do que as sentidas em Abril, já que, além dos 
combustíveis, vai afectar o abastecimento às grandes superfícies, à indústria e aos serviços, podendo "faltar alimentos e outros 
bens nos supermercados" 
In Público Online| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas pediu ao Governo uma nova reunião para evitar a greve que começa a 12 de 
agosto. 
In Rádio Comercial - Notícias| 01/08/2019  

 
Combustíveis: Sindicato pede reunião para tentar evitar greve 

A reunião foi pedida ao Ministério das Infraestruturas. 
In Rádio Comercial Online| 01/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pede nova reunião para tentar evitar greve - Notícias 

Tweet01 de Agosto de 2019 | por LusaO vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal 
Henriques, afirmou na quarta-feira à noite que pediu "uma nova reunião ao ministério das Infraestruturas para tentar um acordo 
e assim evitar a greve" dos motoristas 
In Rádio Nova Online| 01/08/2019  

 
Greve dos camionistas 

A ANTRAM admite melhorar as condições dos trabalhadores já nos próximos dias, a proposta foi feita pela voz da Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias em declarações ao Observador 
In Rádio Observador - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas a 12 de agosto 

A semana e meio da greve, o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas quer nova reunião. 
In Renascença - Notícias| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

A semana e meia da greve, o Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas quer nova reunião. 
In Renascença - Notícias| 01/08/2019  

 
Antram pede "serviços mínimos ambiciosos" para evitar caos durante greve dos camionistas 

Em declarações à Renascença, o representante das empresas garante que não foi contactado pelo Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas para reatar as negociações. 
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In Renascença Online| 01/08/2019  

 
Antram pede "serviços mínimos ambiciosos" para evitar caos durante greve dos camionistas 

Em declarações à Renascença, o representante das empresas garante que não foi contactado pelo Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas para reatar as negociações. 
In Renascença Online| 01/08/2019  

 
Sindicato pediu ao Governo para mediar o conflito com a ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu ao Governo para mediar o conflito com a ANTRAM. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 01/08/2019  

 
ANTRAM desmente Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 

A ANTRAM desmente que tenha sido convidada pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas para reunir com o Governo e 
tentar evitar a greve anunciada para 12 de Agosto. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 01/08/2019  

 
Pardal Henriques afirma que as empresas não tencionam cumprir o que prometeram 

Os motoristas de matérias perigosas acusam as empresas de enganar os sindicatos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 01/08/2019  

 
Greve dos motoristas 

Motoristas e empresas de transporte mantém as trocas de acusações. 
In RTP 3 - 3 às...| 01/08/2019  

 
Motoristas pedem reunião para evitar greve do dia 12 

Mário Aleixo - RTP01 Ago, 2019, 06:25 / atualizado em 01 Ago, 2019, 06:25 | PaísUma reunião na próxima segunda-feira poderá 
levar ao cancelamento da greve de dia 12 | RTPO vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, 
Pedro Pardal Henriques, afirmou na quarta-feira à noite que pediu "uma nova reunião ao ministério das Infraestruturas para 
tentar um acordo e assim evitar a greve" dos motoristas do próximo dia 12 
In RTP Online| 01/08/2019  

 
ANTRAM não recebeu convite para nova ronda de negociações 

Antena 101 Ago, 2019, 09:23| PaísA ANTRAM diz que ainda não recebeu nenhum convite formal para participar numa nova ronda 
de negociações com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas 
In RTP Online| 01/08/2019  

 
Motoristas pedem nova reunião para tentar evitar greve 

Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que motoristas estão sempre dispostos a negociar. 
In Sábado Online| 01/08/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pede nova reunião para tentar evitar greve 

A greve, que começa em 12 de agosto, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras 
mercadorias. 
In SIC Notícias Online| 01/08/2019  

 

Forte crescimento 
In Jornal das Oficinas| 01/08/2019  
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