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Motoristas acusam patrões de impor represálias aos que fizeram greve 

Os motoristas de matérias perigosas acusam as empresas de estarem a impor represálias aos trabalhadores que fizeram greve, 
levando à sua suspensão ou mesmo ao seu despedimento. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 30/09/2019  

 
Reunião sindicatos dos motoristas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas Matérias Perigosas pediu a intervenção do primeiro-ministro face a alegadas represálias 
impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves. 
In Antena 1 - Notícias| 30/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas quer intervenção de Costa devido a represálias de patrões a grevistas 

Trabalhadores do setor ainda não receberam uma proposta por parte o primeiro-ministro. 
In Correio da Manhã Online| 30/09/2019  

 
Sindicato de Motoristas quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Diário de Notícias Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Dinheiro Vivo Online| 30/09/2019  

 
Antonio Costa, e o Direito à Greve? 

O caso Tancos dilacera o PS, porque o PS não questiona o papel do PR neste mesmo caso, que envolve claro o seu chefe da Casa 
Militar. 
In Estrategizando Online| 30/09/2019  

 
APV promove Feira dos Transportes 

"A paixão move o motorista, o motorista move o mundo". 
In Eurotransporte Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas represálias 
impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a situação se 
mantenha. 
In Impala Online| 30/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

"Não queremos abrir mão da paz social conquistada recentemente e, portanto, apelamos ao Governo e às entidades patronais 
para que ponham fim a esta perseguição que iniciaram aos trabalhadores grevistas", concluiu Francisco São Bento, presidente do 
sindicato. 
In Negócios Online| 30/09/2019  

 
Sindicato exige intervenção de Costa por alegadas represálias de patrões 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Notícias ao Minuto Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

Sindicato pediu a intervenção do PM face às alegadas represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às 
greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso situação se mantenha. 
In Observador Online| 30/09/2019  

 
Matérias Perigosas. Motoristas acusam patrões de estarem a "impor represálias" aos trabalhadores que fizeram greve 

Numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas pede a intervenção 
de António Costa. 
In Observador Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 
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O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In PT Jornal Online| 30/09/2019  

 
Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias a grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Público Online| 30/09/2019  

 
SNMMP denuncia represálias laborais e pede intervenção urgente do Primeiro-ministro 

Segundo o presidente do SNMMP, entre quatro a cinco dezenas de trabalhadores tiveram de enfrentar processos disciplinares por 
terem aderido à greve. Ainda os ecos da luta laboral que opôs sindicatos à ANTRAM: o Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) veio a terreiro pedir a intervenção do Primeiro-ministro António Costa relativamente aos alegados 
actos de represálias perpetrados pelos empregadores. 
In Revista Cargo Online| 30/09/2019  

 
Conflito dos motoristas 

A Associação das Transportadoras definiu o valor máximo dos aumentos para os motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Telejornal| 30/09/2019  

 
Conflito dos motoristas 

A Associação a patronal das transportadoras já definiu o valor máximo dos aumentos para os motoristas de matérias perigosas e 
garante que não vai mais além. 
In RTP 3 - 18/20| 30/09/2019  

 
Conflito dos motoristas 

A ANTRAM diz desconhecer que haja empresas do setor dos transportes em pôr represálias aos motoristas de matérias perigosas 
que fizeram greve. 
In RTP 3 - 18/20| 30/09/2019  

 
Reunião sindicatos dos motoristas 

Terminou há instantes a reunião entre representantes da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias e com elementos do Sindicato dos Motoristas Matérias Perigosas. 
In RTP 3 - 3 às...| 30/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato acusa empresas de estarem a "impor represálias" aos que fizeram greve 

A Associação das Transportadoras definiu o valor máximo dos aumentos para os motoristas de matérias perigosas. 
In RTP Online| 30/09/2019  

 
Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a 
situação se mantenha. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 30/09/2019  

 
Queixas dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas acusam as empresas de massacrarem os trabalhadores que fizeram greve e o sindicato 
enviou uma carta ao primeiro-ministro. 
In SIC - Jornal da Noite| 30/09/2019  

 
SNMMP denuncia represálias sobre motoristas 

O SNMMP pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas represálias impostas pelos patrões aos motoristas que 
aderiram às greves, ameaçando recorrer às instâncias europeias, caso a situação se mantenha. 
In Transportes & Negócios Online| 30/09/2019  

 
Carta aberta ao primeiro-ministro - direto 

O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas estiveram reunidos com a ANTRAM, o encontro terminou há momentos. 
In TVI 24 - Notícias| 30/09/2019  
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Motoristas de matérias perigosas alvo de processos disciplinares 

Os motoristas de matérias perigosas que fizeram greve em Agosto, queixam-se de represálias dos patrões, nomeadamente de 
processos disciplinares. 
In TVI 24 - Notícias| 30/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas alvo de processos disciplinares - ANTRAM 

Os motoristas de matérias perigosas que fizeram greve em Agosto, queixam-se de represálias dos patrões, nomeadamente de 
processos disciplinares. 
In TVI 24 - Notícias| 30/09/2019  

 
SNMMP queixa-se de patrões que prejudicaram grevistas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu a intervenção do primeiro-ministro face a alegadas represálias de 
patrões a trabalhadores que aderiram às greves. O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a 
intervenção do primeiro-ministro face às alegadas represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, 
ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a situação se mantenha. 
In TVI 24 Online| 30/09/2019  

 
"Empresa que instituiu o processo pertence ao presidente da ANTRAM" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas represálias 
impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a situação se 
mantenha. 
In TVI 24 Online| 30/09/2019  

 
Motoristas: "Nenhum processo disciplinar assenta na adesão à greve" 

O porta-voz da ANTRAM afirma que desconhece um eventual processo disciplinar das empresas dos trabalhadores que 
participaram na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 30/09/2019  

 

Matérias Perigosas. Motoristas acusam patrões de estarem a "impor represálias" aos trabalhadores que fizeram greve 

Numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas pede a intervenção 
de António Costa. 
In Observador Online| 30/09/2019  

 
Sondagem: Como classifica a atuação dos seguintes intervenientes na greve dos motoristas? 

António Costa e Pedro Nuno Santos obtiveram um saldo muito mais positivo do que os restantes protagonistas na avaliação dos 
portugueses ao protesto que agitou o verão. 
In Jornal Económico Online (O)| 28/09/2019  

 

SIMM e ANTRAM em nova reunião: acordo total ainda está muito longe 

Mais um desenvolvimento na saga negocial entre a ANTRAM e os sindicatos: realizou-se ontem mais uma reunião entre a 
associação e o sindicato SIMM, com vista a dar continuidade à negociação do contrato colectivo de trabalho. 
In Revista Cargo Online| 24/09/2019  

 
Acordo SIMM - ANTRAM "está muito longe" 

As negociações do Contrato Colectivo de Trabalho entre o SIMM e a ANTRAM estão a avançar mais devagar que o esperado por 
motoristas e sindicato. 
In Transportes & Negócios Online| 24/09/2019  

 

Sindicato Independente dos Motoristas diz que há avanços mas acordo com ANTRAM ainda está muito longe 

SIMM e Antram deverão voltar a reunir-se em 04 de outubro, em Lisboa. 
In Correio da Manhã Online| 23/09/2019  

 
Sindicato diz que acordo com ANTRAM ainda está "muito longe" 

"Há um pequeno avanço, mas ainda estamos muito longe" do que é pretendido pelo sindicato, disse o porta-voz do Sindicato 
Independente dos Motoristas de Mercadorias. 
In ECO - Economia Online| 23/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato diz que há avanços mas acordo com ANTRAM ainda está muito longe 

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões 
deram "um pequeno avanço" esta segunda-feira, mas o processo ainda está muito longe do pretendido, disse fonte sindical. 
In Expresso Online| 23/09/2019  

 
Motoristas dizem que há avanços mas acordo com ANTRAM está longe 

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões 
deram "um pequeno avanço" esta segunda-feira, mas o processo ainda está muito longe do pretendido, disse fonte sindical. 
In Jornal de Notícias Online| 23/09/2019  
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SNMP diz que "há avanços mas acordo com ANTRAM ainda está muito longe" 

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões 
deram "um pequeno avanço" hoje, mas o processo ainda está muito longe do pretendido, disse fonte sindical. 
In Notícias ao Minuto Online| 23/09/2019  

 
Coimbra: Motoristas de Mercadorias dizem que acordo com patrões ainda está muito longe 

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões 
deram "um pequeno avanço" hoje, mas o processo ainda está muito longe do pretendido, disse fonte sindical. 
In Notícias de Coimbra Online| 23/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas diz que acordo com ANTRAM está longe 

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões 
deram "um pequeno avanço". 
In Sábado Online| 23/09/2019  

 

As contribuições 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros, revela a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram). 
In Diário As Beiras| 21/09/2019  

 
As transportadoras e a Segurança Social 

A ANTRAM anunciou que os descontos que entrega à Segurança Social subiram 17%. 
In Observador Online| 20/09/2019  

 
Cargas e descargas: primeiras conclusões dia 30 

O grupo de trabalho encarregue de estudar as cargas e descargas de camiões nos portos e plataformas logísticas deverá 
apresentar as primeiras conclusões no próximo dia 30. 
In Transportes & Negócios Online| 20/09/2019  

 
ANTRAM: empresas pagam mais à Segurança Social 

As contribuições das transportadoras rodoviárias de mercadorias à Segurança Social aumentaram 17% até Julho, em termos 
homólogos, segundo a ANTRAM. 
In Transportes & Negócios Online| 20/09/2019  

 

Governo "Encheu o depósito" com a greve dos motoristas 
In Jornal Económico (O)| 20/09/2019  

 
Governo "encheu o depósito" com a greve dos motoristas 

Atuação de António Costa e de Pedro Nuno Santos convenceu a maioria. 
In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online| 20/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Correio da Manhã Online| 19/09/2019  

 
Doidos à solta 

Estamos a viver dias terríveis com o aumento do número de figuras e personalidades que se vêm afirmando pelas suas doidices e 
palavras loucas, a que acrescentam toda uma irresponsabilidade. 
In Correio do Minho Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Destak Online| 19/09/2019  

 
Antram. Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% 

Associação reuniu dados desde 2017 após acusações sobre baixas contribuições pelas empresas do sector. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/09/2019  

 
Grupo de trabalho sobre cargas e descargas com conclusões no final do mês 

As primeiras conclusões do grupo de trabalho sobre cargas e descargas dos motoristas deverão ser conhecidas dia 30 de 
setembro, disse o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues à Lusa. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/09/2019  
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Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros, disse hoje a Antram à Lusa. 
In Impala Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Informa+ Online| 19/09/2019  

 
Antram: contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 milhões de euros 

A Antram diz que estas empresas já fizeram contribuições de mais de 187,6 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano, 
que comparam com os cerca de 160 milhões de euros em 2018 e os 148 milhões de 2017. 
In Jornal Económico Online (O)| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Lusa Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Lusa Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Seg. Social sobem 17% 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/09/2019  

 
Grupo de trabalho sobre cargas e descargas com conclusões dia 30 

As primeiras conclusões do grupo de trabalho sobre cargas e descargas dos motoristas deverão ser conhecidas dia 30 de 
setembro, disse o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues à Lusa. 
In Notícias ao Minuto Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 milhões 

Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período de 2018, para 
187,6 milhões de euros, na sequência de acusações de baixas contribuições. 
In Observador Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Porto Canal Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In RTP Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/09/2019  

 
Contribuições das empresas de transportes à Segurança Social sobem 17% até julho para 188 ME 

As contribuições das empresas de transportes à Segurança Social aumentaram 17% até julho, face ao mesmo período do ano 
passado, para 187,6 milhões de euros (ME), disse hoje a Antram à Lusa. 
In Visão Online| 19/09/2019  

 

SNMMP a favor da reavaliação de processos 
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In Destak| 19/09/2019  

 
ANTRAM vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas. 
In Impala Online| 19/09/2019  

 
ANTRAM vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se satisfeito com o compromisso da ANTRAM. 
In Correio da Manhã Online| 18/09/2019  

 
Motoristas. Antram tentará resolver processos disciplinares 

Desde a última greve, os motoristas de matérias perigosas têm sido alvo de represálias e processos disciplinares, de acordo com o 
sindicato. 
In ECO - Economia Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas. 
In Impala Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In Informa+ Online| 18/09/2019  

 
Sindicato e Antram criam grupo para horas extraordinárias 
In Jornal de Notícias| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In Lusa Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/09/2019  

 
Sindicato "confiante" à saída da reunião com ANTRAM. "Reunião correu bem" 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira. 
In Notícias ao Minuto Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares de trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas está satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os associados a 
reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas. 
In Observador Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In PT Jornal Online| 18/09/2019  

 
Negociações da ANTRAM com motoristas 

A reunião entre a ANTRAM e o Sindicato de Motoristas termina em bom clima. 
In Renascença - Notícias| 18/09/2019  

 
Reunião entre a ANTRAM e o SNMMP decorreu de forma muito proveitosa 

Realizou-se a primeira reunião entre a ANTRAM e o sindicato SNMMP desde que a greve às horas extraordinárias (que deveria ter 
arrancado no dia 7 de Setembro) foi desconvocada: o encontro, que contou com a mediação do Governo, decorreu de forma 
muito proveitosa. 
In Revista Cargo Online| 18/09/2019  
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Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM reiniciam processo negocial 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM iniciam hoje o processo negocial. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM reiniciam processo negocial 

ANTRAM e sindicato de motoristas de matérias perigosas acreditam que está no bom caminho o diálogo para estabelecer as 
condições do contrato coletivo de trabalho. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 18/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM reiniciam processo negocial 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM iniciam hoje o processo negocial. 
In RTP 3 - 3 às...| 18/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM reiniciam processo negocial 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM iniciam hoje o processo negocial. 
In RTP 3 - 3 às...| 18/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

Regressamos às negociações dos motoristas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 18/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM iniciaram o processo negocial hoje. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 18/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas preocupado com represálias e processos pós-greve 

Antram e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acreditam que está no bom caminho o diálogo para estabelecer as 
condições do contrato coletivo de trabalho. 
In RTP Online| 18/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas preocupado com represálias 

Antram e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acreditam que está no bom caminho o diálogo para estabelecer as 
condições do contrato coletivo de trabalho. 
In RTP Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/09/2019  

 
Antram vai sensibilizar associados a analisarem processos disciplinares a trabalhadores 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas manifestou-se hoje satisfeito com o compromisso da Antram de sensibilizar os 
associados a reavaliarem processos disciplinares aplicados a motoristas e destacou o "clima de paz social", após uma reunião com 
o patronato. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 18/09/2019  

 
Terminou mais uma reunião com ANTRAM - direto 

Terminou há momentos uma reunião entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 18/09/2019  

 
ANTRAM e SNMMP em clima de paz social 

ANTRAM e SNMMP reiniciaram esta manhã as negociações do CCT. 
In Transportes & Negócios Online| 18/09/2019  

 
Negociações da ANTRAM com motoristas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram voltaram esta manhã à mesa de negociações. 
In TVI - Jornal da Uma| 18/09/2019  

 
Motoristas regressam às negociações com a ANTRAM 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM voltaram esta manhã à mesa de negociações. 
In TVI 24 Online| 18/09/2019  

 
Sindicato e Antram criam grupo para horas extraordinárias 
In Jornal de Notícias| 18/09/2019  
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Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM reiniciam processo negocial 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM iniciam hoje o processo negocial. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 18/09/2019  

 

Negociações da ANTRAM com motoristas 
In Porto Canal - Jornal Diário| 17/09/2019  
 

 

Reunião da Antram com SNMMP foi "muito proveitosa" 

À saída da reunião, tanto André Martins como Francisco São Bento destacaram o bom ambiente entre as partes e garantiram uma 
fiscalização apertada dos horários e fugas ao fisco. 
In ECO - Economia Online| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem hoje com a Autoridade para as Condições de 
Trabalho e a Segurança Social. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem-se hoje com a Autoridade para as Condições de 
Trabalho e Segurança Social. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

Vai ser criado um grupo de trabalho para analisar e fiscalizar todas as questões relacionadas com o pagamento de trabalho 
suplementar e ajudas de custo aos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 17/09/2019  

 
Reunião com sindicato e ANTRAM 

Um grupo de trabalho vai fiscalizar o pagamento de trabalho suplementar e ajudas de custo aos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Telejornal| 17/09/2019  

 
Conflito dos motoristas 

Em Lisboa decorreu hoje mais uma reunião entre sindicatos e patrões dos motoristas de mercadorias. 
In RTP 3 - 18/20| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

Já terminou a reunião entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas, a ANTRAM, Autoridade para as Condições de 
Trabalho e também a Segurança Social. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAN estão reunidos com a Autoridade para as Condições do Trabalho e a 
Segurança Social. 
In RTP 3 - 3 às...| 17/09/2019  

 
ANTRAM espera maior compreensão da ACT e Seg. Social 

O porta-voz da ANTAM diz que daqui a algumas semanas, um grupo de trabalho vai começar, precisamente, a discutir as 
especificidades do setor incluindo as ajudas de custo dos motoristas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 17/09/2019  

 
Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram reuniram-se com a Autoridade para as Condições do Trabalho e a 
Segurança Social. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 17/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato e Antram acordam mecanismo de fiscalização do trabalho suplementar 

Vai ser criado um grupo de trabalho para a analisar e fiscalizar todas as questões relacionadas com o pagamento de trabalho 
suplementar e ajudas de custo aos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP Online| 17/09/2019  

 
ANTRAM espera maior compreensão por parte da ACT e da Segurança Social 

O porta-voz da ANTRAM diz que, daqui a algumas semanas, um grupo de trabalho vai começar a discutir as especificidades do 
setor, incluindo as ajudas de custo dos motoristas. 
In RTP Online| 17/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas reunido com ANTRAM e Governo 
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O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM estão reunidos com a Autoridade para as Condições do Trabalho e 
a Segurança Social. 
In RTP Online| 17/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Cargas Perigosas sai satisfeito de reunião com a ANTRAM 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reuniram-se com a Autoridade para as Condições do Trabalho e a 
Segurança Social. 
In RTP Online| 17/09/2019  

 
Sindicato e ANTRAM voltaram a reunir 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reuniram esta manhã com a Autoridade para as Condições do 
Trabalho. 
In TVI - Jornal da Uma| 17/09/2019  

 
Direito de resposta 

De acordo com a lei, segue-se um texto ao abrigo do direito de resposta. 
In TVI - Jornal das 8| 17/09/2019  

 
Alegada fraude denunciada pela TVI leva motoristas e ANTRAM à Autoridade para as Condições do Trabalho 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM reuniram-se, esta terça-feira de manhã, com a Autoridade para as 
Condições do Trabalho. 
In TVI 24 Online| 17/09/2019  

 
Motoristas e ANTRAM reuniram-se na Autoridade para as Contribuições do Trabalho 

Em causa estão denúncias da existência de crimes de fraude fiscal alegadamente praticados pelas empresas de transporte. 
In TVI 24 Online| 17/09/2019  

 
Motoristas e ANTRAM reuniram-se na Autoridade para as Condições do Trabalho 

Em causa estão denúncias da existência de crimes de fraude fiscal alegadamente praticados pelas empresas de transporte. 
In TVI 24 Online| 17/09/2019  

 

Negociações com os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM reúnem-se hoje com a Autoridade para as Condições de 
Trabalho e Segurança Social. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 17/09/2019  

 

Afinal, como foi construída a paz social com os motoristas? 
In Expresso Online - Leitor Expresso Diário Online| 15/09/2019  

 
Patrões e motoristas reunidos 

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias esteve reunido em Coimbra com os responsáveis da Antram para dar 
seguimento à discussão das alterações a apresentar ao Governo relativamente ao contrato coletivo de trabalho do setor. 
In CM TV - Notícias CM| 13/09/2019  

 
"Temos boas condições de fazer um resultado histórico em Portugal" 

Pedro Pardal Henriques, o advogado do sindicato dos motoristas de matérias perigosas e cabeça-de-lista por Lisboa do PDR, é um 
dos entrevistados de hoje do Vozes ao Minuto. 
In Notícias ao Minuto Online| 13/09/2019  

 
O que os outros dizem... 

O Brasil jamais aceitará que a floresta amazónia seja controlada por algum organismo internacional e o ministro Augusto Heleno 
garante que as forças armadas brasileiras nunca permitirão que isso aconteça. 
In Tribuna da Madeira| 13/09/2019  

 
ANTRAM reúne com SIMM em Coimbra 

A Antram e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias estiveram reunidos em Coimbra para retomar as 
negociações e conseguir uma solução para o facto de várias empresas não pagarem o trabalho suplementar. 
In TVI 24 - Notícias| 13/09/2019  

 

Uma greve politicamente incorrecta (1) 
In Diabo (O)| 13/09/2019  

 
Conflito dos motoristas 

A Associação Patronal dos Transportadores avisa que nenhum motorista do sindicato de matérias perigosas pode receber mais do 
que aquilo que ficou acordado com a FECTRANS, a estrutura sindical afeta à CGTP. 
In RTP 1 - Telejornal| 12/09/2019  
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Sindicato dos Motoristas e ANTRAM voltam às negociações - Direto 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM voltam às negociações já na próxima semana. 
In RTP 3 - 18/20| 12/09/2019  

 
Sindicato Independente dos Motoristas saiu satisfeito da reunião com a ANTRAM 

O Sindicato Independente dos Motoristas saiu satisfeito da reunião com a ANTRAM. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/09/2019  

 
Negociações entre motoristas e ANTRAM 

O porta-voz do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias insiste que as horas suplementares têm de ser pagas. 
In RTP 3 - 3 às...| 12/09/2019  

 
Negociações entre motoristas e ANTRAM 

Acontece hoje mais uma reunião do Sindicato Independente dos Motoristas e da associação patronal Antram. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 12/09/2019  

 
ANTRAM avisa que motoristas de matérias perigosas não podem ser beneficiados 

A Associação Patronal dos Transportadoras avisa que nenhum motorista do Sindicato de Matérias Perigosas pode receber mais do 
que aquilo que ficou acordado com a FECTRANS, a estrutura sindical afeta à CGTP. 
In RTP Online| 12/09/2019  

 
ANTRAM avisa que motoristas de matérias perigosas do sindicato não podem ser beneficiados 

A Associação Patronal dos Transportadoras avisa que nenhum motorista do Sindicato de Matérias Perigosas pode receber mais do 
que aquilo que ficou acordado com a FECTRANS, a estrutura sindical afeta à CGTP. 
In RTP Online| 12/09/2019  

 
Negociações entre motoristas e ANTRAM 

A Antram e Sindicato Independente dos motoristas de mercadorias estão hoje reunidos em Coimbra, para dar continuidade às 
negociações. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 12/09/2019  

 
Antram não acredita em novos pré-avisos de greve dos motoristas 

Sindicatos e motoristas vão reunir nos próximos dias. 
In SIC Notícias Online| 12/09/2019  

 
Motoristas de mercadorias reunidos com a ANTRAM 

A ANTRAM e o sindicato independente dos motoristas de mercadorias estão hoje reunidos em Coimbra para continuar as 
negociações. 
In SIC Notícias Online| 12/09/2019  

 

expoMECÂNICA cresce para quatro pavilhões na EXPONOR 

A edição de 2020 da montra maior do pós-venda automóvel nacional, o expoMECÂNICA - Salão de Equipamentos, Serviços e Peças 
Auto, já rola e a carga é ainda mais pesada. 
In Auto Aftermarket News Online| 12/09/2019  

 
Negociações entre motoristas e ANTRAM 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Matérias Perigosas reúne-se hoje com a ANTRAM. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 12/09/2019  

 
Feira dos Transportes decorreu em Braga 

A primeira edição do evento realizou-se este fim-de-semana no Altice Forum Braga. 
In Eurotransporte Online| 11/09/2019  

 
Opinião Augusto Moita:A Greve dos Motoristas e os Dois Pardais 

Estranhamente, ou talvez não, é o facto de o porta-voz do SNMMP, o egocêntrico, Sr. Pedro Pardal Henriques ter assumido uma 
postura radical. O outro “pardal”, de seu nome, André Matias de Almeida foi o “incendiário” de serviço da ANTRAM, 
demonstrando não estar à altura da responsabilidade. 
In Valor Local Online| 11/09/2019  

 

As greves "de Direita" 

Como se adivinhava já aquando da publicação do artigo "Novos tipos de greves, novos tipos de grevistas" os movimentos que se 
desenvolviam acabaram ser objecto de conotações políticas, do tipo "as greves (ou os grevistas) são de DIREITA". 
In Jornal Tornado Online| 11/09/2019  

 
Pardal Henriques continua com "grande ascendente sobre sindicato" 
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Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, sublinha a importância que Pedro Pardal Henriques continua a ter no Sindicato 
Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, apesar de ter deixado de ser o porta-voz. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 10/09/2019  

 
Matérias perigosas. Ministro das Infraestruturas diz que Pardal Henriques continua com "grande ascendente sobre sindicato" 

Pedro Nuno Santos diz que advogado do sindicato dos motoristas de matérias perigosas mantém "ascendente", apesar de ter 
deixado de ser porta-voz. 
In Observador Online| 10/09/2019  

 
Pedro Nuno Santos explicou a desconvocação da greve dos motoristas 

Ontem, o ministro explicou os contornos do acordo que levou à desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Rádio Observador - Notícias| 10/09/2019  

 
ANTRAM: Acordo com SNMMP segue os moldes dos protocolos negociados com FECTRANS e SIMM 

A ANTRAM informou, através de uma circular dirigida aos seus associados, que o princípio de acordo firmado com o sindicato 
SNMMP (que permitiu desconvocar a greve marcada para o período de 7 a 22 de Setembro) rege-se integralmente pelos princípios 
dos protocolos negociais celebrados pela ANTRAM com a FECTRANS, o SIMM e o SNMMP em Maio deste ano. 
In Revista Cargo Online| 10/09/2019  

 
Novo contrato coletivo de trabalho no setor dos transportes 

A associação que representa as pequenas transportadoras quer participar nas negociações do novo contrato coletivo de trabalho 
no setor dos transportes entre a FECTRANS e a Antram. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 10/09/2019  

 
Pedro Nuno Santos em entrevista 

Regressamos após o período de férias com os olhos postos naquele que tem sido o principal foco de contestação no setor privado 
em Portugal. 
In RTP 3 - Tudo é Economia| 09/09/2019  

 

António Costa é democrata e reformista 
In Público| 10/09/2019  

 
António Costa é democrata, reformista e defensor da liberdade 

Ouvir Paulo Rangel clamar por "uma agenda para a liberdade e a prosperidade" é, por isso, um insulto à inteligência. 
In Público Online| 10/09/2019  

 
Fraude fiscal marca acordo 

A alegada fuga aos impostos por parte de empresas de transporte vai marcar o regresso à mesa das negociações do sindicato dos 
motoristas de matérias perigosas e da Antram que representa os patrões. 
In CM TV - Notícias CM| 09/09/2019  

 
Feira dos Transportes - Eurotransporte 

A primeira edição do evento realizou-se este fim-de-semana no Altice Forum Braga. 
In Eurotransporte Online| 09/09/2019  

 
Afinal, como foi construída a paz social com os motoristas? 

Sindicato dos motoristas cancelou uma greve ao aceitar as condições que tinham servido de argumento para avançar para a 
paralisação. 
In Expresso Online| 09/09/2019  

 
Motoristas: Fectrans e ANTRAM reúnem-se para discutir acordo assinado 

Reunião decorre ao início da tarde desta segunda-feira, na sede da ANTRAM, em Lisboa. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/09/2019  

 
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 9 de setembro. 
In Notícias ao Minuto Online| 09/09/2019  

 
FECTRANS e Antram voltam a sentar-se à mesa 

A FECTRANS e a Antram voltam a sentar-se à mesa esta tarde, discutem o acordo assinado em meados de agosto. 
In Rádio Comercial - Notícias| 09/09/2019  

 
Acordo entre ANTRAM e SNMMP lança as bases para uma reconciliação no sector 

Durante a madrugada do passado Sábado (dia 7 de Setembro), uma greve estava prestes a arrancar, mas um entendimento in 
extremis entre a ANTRAM e o sindicato levou à desconvocação da paralisação, dirigida aos feriados, fins-de-semana e horas 
extraordinárias. 
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In Revista Cargo Online| 09/09/2019  

 
A greve que nunca chegou a ser: SNMMP e ANTRAM enterram o machado e iniciam negociações 

Foi na madrugada no passado Sábado que a greve dos motoristas de matérias perigosas caiu, não chegando sequer a começar: o 
sindicato SNMMP, que havia convocado a paralisação na sequência do fracasso do processo de mediação (logo a seguir ao fim da 
greve de Agosto), resolveu desconvocar a acção de luta laboral após ter chegado a um princípio de entendimento com a ANTRAM. 
In Revista Cargo Online| 09/09/2019  

 
O tempo da greve terminou, começou o tempo do diálogo, diz Ministro das Infra-estruturas 

Pedro Nuno Santos reagiu prontamente ao princípio de acordo firmado entre o SNMMP e a ANTRAM, que permitiu desconvocar a 
greve: o primeiro passo em sintonia dado pelas partes desavindas desde Julho, mês em que a cisão se tornou total. 
In Revista Cargo Online| 09/09/2019  

 
Reunião entre FECTRANS e a ANTRAM 

A FECTRANS e a ANTRAM estão a redigir um novo acordo coletivo de trabalho. 
In RTP 1 - Telejornal| 09/09/2019  

 
Reunião entre FECTRANS e a ANTRAM 

A Associação das Transportadoras e a FECTRANS, afeta à CGTP, prosseguem as negociações para um acordo coletivo de trabalho 
no setor do transporte e dos motoristas. 
In RTP 3 - 18/20| 09/09/2019  

 
Reunião entre FECTRANS e a ANTRAM 

A FECTRANS reúne-se esta tarde com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/09/2019  

 
Reunião entre FECTRANS e a ANTRAM 

A FECTRANS reúne-se esta tarde com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. 
In RTP 3 - 3 às...| 09/09/2019  

 
FECTRANS e Antram redigem novo acordo colectivo de trabalho 

Durante a crise dos motoristas de matérias perigosas, a Federação de Transportes afecta à CGTP optou por não fazer greve e 
alcançou um acordo favorável com a associação empresarial. 
In RTP Online| 09/09/2019  

 
SNMMP e ANTRAM acordam negociar 

A greve dos motoristas de matérias perigosas durou cerca de duas horas. 
In Transportes & Negócios Online| 09/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

A greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, que estava agendada para hoje. 
In Rádio Observador - Notícias| 07/09/2019  

 

5 coisas que vão marcar o dia 
In ECO - Economia Online| 09/09/2019  

 
Fraude fiscal marca acordo 
In Correio da Manhã| 08/09/2019  

 
Fraude fiscal marca regresso às negociações entre o Sindicato dos Motoristas e Antram 

Sindicato e patrões vão reunir-se com responsáveis da Segurança Social e ACT. 
In Correio da Manhã Online| 08/09/2019  

 
Fraude fiscal marca regresso às negociações entre o Sindicato dos Motoristas e Antram 

Sindicato e patrões vão reunir-se com responsáveis da Segurança Social e ACT. 
In Correio da Manhã Online| 08/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem de madrugada a desconvocação da greve ao 
trabalho extraordinário, fins-de-semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de Setembro. 
In Diário de Aveiro| 08/09/2019  
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Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem de madrugada a desconvocação da greve ao 
trabalho extraordinário, fins-de-semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de Setembro. 
In Diário de Coimbra| 08/09/2019  

 
Nova negociação entre patrões e motoristas parte das condições de maio 

Antram e sindicato dos motoristas de matérias perigosas voltam a sentar-se à mesma mesa no final da próxima semana. 
In Diário de Notícias Online| 08/09/2019  

 
Motoristas de Matérias Perigosas anunciaram o fim da paralisação 

O ministro das Infraestruturas garantiu ontem que «o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo», na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Diário do Minho| 08/09/2019  

 
Nova negociação entre patrões e motoristas parte das condições acordadas em maio 

Antram e sindicato dos motoristas de matérias perigosas voltam a sentar-se à mesma mesa no final da próxima semana. 
In Dinheiro Vivo Online| 08/09/2019  

 
Motoristas sem greve 
In JM| 08/09/2019  

 
Acordo de maio será base para novas negociações 
In Jornal de Notícias| 08/09/2019  

 
A semana que vem 
In Notícias Magazine| 08/09/2019  

 
Matérias Perigosas - Nova negociação entre patrões e motoristas parte das condições acordadas em maio 

Antram e sindicato dos motoristas de matérias perigosas voltam a sentar-se à mesma mesa no final da próxima semana. 
In Plataforma Online| 08/09/2019  

 
Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse que a desconvocação da greve dos motoristas, anunciada este 
sábado, é "um passo importante", esperando que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In Porto Canal Online| 08/09/2019  

 
Greve dos motoristas de combustíveis desconvocada antes de acontecer 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou ontem a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins-de-semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Público| 08/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 08/09/2019  

 
Motorista diz-se traído por Marcelo 

Fernando perdeu a confiança. 
In Sol Online| 08/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Açores 9 Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo, diz sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este sábado a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Açoriano Oriental Online| 07/09/2019  

 
Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse que a desconvocação da greve dos motoristas, anunciada este 
sábado, é "um passo importante", esperando que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In Açoriano Oriental Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 
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O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este sábado a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins-de-semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS defendeu, este sábado, em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que "um 
grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que entretanto foi desconvocada. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas marcada para começar hoje. 
In Antena 1 - Notícias| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo - sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Antena Livre Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Cidade FM Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, revelou existir um "princípio de acordo" com a Antram que permitiu a 
desconvocação da greve, cujo início esteve previsto para as 00:00 de hoje. 
In Cidade Hoje Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Cidade Hoje Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada, a greve dos motoristas da matérias perigosas que deveria começar hoje. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

ANTRAM e Sindicato chegaram a acordo. 
In CM TV Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

ANTRAM e Sindicato chegaram a acordo. 
In CM TV Online| 07/09/2019  

 
Sindicato e Antram em Negociações 
In Correio da Manhã| 07/09/2019  

 
Bombas garantem que não faltará combustível 
In Correio da Manhã| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada. ANTRAM e Sindicato chegam a acordo 

Início da paralisação estava agendada para este sábado. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo -- sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 
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Francisco São Bento disse que os dirigentes do sindicato foram chamados ao gabinete governamental depois de terem a garantia 
de que a proposta que apresentaram esta sexta-feira "ia ser aceite". 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

Declarações estão associadas ao facto de os motoristas de matérias perigosas terem previsto iniciar este sábado uma nova greve. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Ministro das Infraestruturas sobre motoristas: Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo 

Sindicato anunciou este sábado a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados. 
In Correio da Manhã Online| 07/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo -- sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Destak Online| 07/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo - sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Destak Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Destak Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Destak Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de Setembro. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após acordo 
In Diário de Notícias Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

A paralisação às horas extraordinárias convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas - SNMMP estava 
agendada para ter início às 00h00 deste sábado e durar até 22 de setembro, foi desconvocada após uma reunião que teve lugar 
ontem à noite. 
In Diário do Distrito Online| 07/09/2019  

 
Arranca hoje mais uma greve dos motoristas 
In Dinheiro Vivo| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/09/2019  

 
Arranca hoje mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas 

Patrões acreditam que nova paralisação poderá ter "um impacto muito mais reduzido" do que as greves anteriores. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/09/2019  

 
Pedro Nuno Santos: "Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
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desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Dinheiro Vivo Online| 07/09/2019  

 
Antram e SNMMP fecham acordo que evita nova greve 

Está fechado o acordo que permitirá cancelar a nova greve dos motoristas. 
In ECO - Economia Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS-PP diz que a lei é ultrapassada e tem de ser atualizada para evitar que "um grupo pequenino para o país". 
In ECO - Economia Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas 

Eram 2h00 quando o SNMMP desconvocou a greve ao trabalho extraordinário que deveria ter começado às zero horas deste 
sábado. 
In ECO - Economia Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve de motoristas da materiais perigosos 

E mais uma vez o ministro das Infraestruturas e nao o ministro do Trabalho ( em férias pré reforma?) disse, este sábado, que "o 
tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo". 
In Estrategizando Online| 07/09/2019  

 
Greve - Governo e patrões esperam reduzido impacto na distribuição de combustíveis 

A greve ao trabalho suplementar dos motoristas de matérias perigosas, que decorrerá nas próximas duas semanas, não deverá ter 
grandes impactos no abastecimento de combustível dos automobilistas portugueses. 
In Expresso| 07/09/2019  

 
Greve Governo e patrões esperam reduzido impacto na distribuição de combustíveis 

A greve ao trabalho suplementar dos motoristas de matérias perigosas, que decorrerá nas próximas duas semanas, não deverá ter 
grandes impactos no abastecimento de combustível dos automobilistas portugueses. 
In Expresso Online| 07/09/2019  

 
Ia começar este sábado, mas foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas 

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, revelou existir um "acordo de princípio" com a Antram que permitiu a 
desconvocação da greve, cujo início esteve previsto para as 00:00 de hoje. 
In Expresso Online| 07/09/2019  

 
Cristas quer rever lei dos serviços mínimos 

Líder do CDS puxa para o topo da agenda uma revisão da lei dos serviços mínimos. 
In Expresso Online| 07/09/2019  

 
Princípio de acordo impediu nova greve dos motoristas 

Um "princípio de acordo" entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) permitiu a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, 
fins de semana e feriados, que devia ter começado à meia-noite deste sábado, prolongando-se até ao próximo dia 22. 
In i Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada depois de "princípio de acordo" com ANTRAM 

Está desconvocada a greve ao trabalho extraordinário dos motoristas de matérias perigosas. 
In i Online| 07/09/2019  

 
SNMMP admite desconvocar a greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta sexta-feira à noite, 
que a greve, cujo início foi marcado para as 00h deste sábado poderá vir ser a ser desconvocada, no caso de ser assinado um 
acordo com a ANTRAM. 
In i Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo - sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, fins de 
semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22. 
In Impala Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Impala Online| 07/09/2019  
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"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro 

O ministro das Infraestruturas disse que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Impala Online| 07/09/2019  

 
Decorre hoje a greve dos motoristas às horas extraordinárias, fins de semana e feriados 

Os motoristas de matérias perigosas estão em greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, uma paralisação que 
começou às 00:00 de hoje e termina no dia 22 de setembro. 
In Impala Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Informa+ Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Informa+ Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas disse que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. 
In Informa+ Online| 07/09/2019  

 
Decorre hoje a greve dos motoristas às horas extraordinárias, fins de semana e feriados 

Os motoristas de matérias perigosas estão em greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, uma paralisação que 
começou às 00:00 de hoje e termina no dia 22 de setembro. 
In Informa+ Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, na madrugada deste sábado, a desconvocação da 
greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Interior Online (O)| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In JM Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Jornal de Abrantes Online| 07/09/2019  

 
Motoristas. Reunião coloca travão à greve 
In Jornal de Notícias| 07/09/2019  

 
Princípio de acordo entre Sindicato e Antram não deixa greve começar 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, na madrugada deste sábado, a desconvocação da 
greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, que deveria começar hoje e prolongar-se até 22 de setembro. 
In Jornal de Notícias Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas admitiu, na noite de sexta-feira, a desconvocação da 
greve com início este sábado, caso haja acordo com a Antram. 
In Jornal de Notícias Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo com Antram 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/09/2019  

 
"Todo o trabalho prestado deve ser remunerado". Saiba o que levou ao fim da greve dos motoristas 

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, revelou este sábado, 7 de setembro, existir um "acordo de princípio" com a Antram 
que permitiu a desconvocação da greve, cujo início esteve previsto para as 00:00 de hoje. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/09/2019  
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Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Jornal Económico Online (O)| 07/09/2019  

 
Pedro Nuno Santos: "Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 
In Jornal Económico Online (O)| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Lusa Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Mais Ribatejo Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu este sábado em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para 
evitar que "um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Minho Online (O)| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro 

O ministro das Infraestruturas disse este sábado que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência 
da desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Minho Online (O)| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, fins de 
semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Negócios Online| 07/09/2019  

 
Cristas promete "baixa de impostos para todos" e revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS defende uma redução de 15% no IRS e IRC e que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que "um 
grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Negócios Online| 07/09/2019  

 
Ministro das Infraestruturas: "O país está cansado destas greves" 

O ministro Pedro Nuno Santos disse que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Negócios Online| 07/09/2019  

 
Boas notícias: afinal, não vai haver greve dos motoristas de combustíveis 

Os sindicatos dos trabalhadores de transportes de matérias perigosas desconvocaram a paralisação. 
In NiT New in Town Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00h00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/09/2019  

 
Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse que a desconvocação da greve dos motoristas, hoje anunciada, 
é "um passo importante", esperando que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
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desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Notícias ao Minuto Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: "Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Notícias de Coimbra Online| 07/09/2019  

 
Motoristas. Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS defendeu que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que "um grupo pequenino pare um país", 
referindo-se à greve dos camionistas, que acabou por ser desconvocada. 
In Observador Online| 07/09/2019  

 
Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda espera que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In Observador Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas. Princípio de acordo à vista 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que tinha arranque previsto para este sábado, 7 de setembro, e que se prolongaria até 
dia 22 de setembro. 
In Oeiras Digital Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Plataforma Online| 07/09/2019  

 
Sindicato admite desconvocar greve 
In Plataforma Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada após "princípio de acordo" 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Porto Canal Online| 07/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite possível desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Porto Canal Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Porto Canal Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro das Infraestruturas 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Porto Canal Online| 07/09/2019  

 
Truckers begin new strike 

The drivers of dangerous goods have begun a new strike today, this time on overtime work, weekends and holidays, called by the 
National Union of Drivers of Dangerous Goods (SNMMP), which ends on 22 September. 
In Portugal News Online (The)| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo - sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
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In PT Jornal Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In PT Jornal Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In PT Jornal Online| 07/09/2019  

 
Decorre hoje a greve dos motoristas às horas extraordinárias, fins de semana e feriados 

Em 21 de agosto, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, 
anunciou que já tinha sido entregue um novo pré-aviso de greve, depois de uma paralisação de sete dias em agosto. 
In PT Jornal Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas arranca com postos cheios 

A greve decretada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ao trabalho em fins-de-semana e às 
horas extraordinárias começa hoje, mas o impacto no abastecimento de combustíveis será, pelo menos nos dias mais próximos, 
reduzido ou mesmo nulo. 
In Público| 07/09/2019  

 
O que diz o acordo que pôs fim da greve dos motoristas? 

Negociações entre as partes voltam à casa de partida - isto é, ao acordo de princípio assinado a 17 Maio deste ano. 
In Público Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: greve desconvocada após princípio de acordo 

"Princípio de acordo" entre sindicato dos motoristas de matérias perigosas e Antram permitiu a desconvocação da greve, cujo 
início esteve previsto para a meia-noite de hoje. 
In Público Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

Os dirigentes do sindicato terão sido chamados ao gabinete governamental depois de terem a garantia de que a proposta que 
apresentaram esta sexta-feira "ia ser aceite", afirmou o presidente do SNMMP. 
In Público Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Rádio Comercial Online| 07/09/2019  

 
CDS-PP: ASSUNÇÃO CRISTAS ADMITE REVER LEI DOS ´SERVIÇOS MÍNIMOS´ 

Assunção Cristas defendeu este sábado em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que "um 
grupo pequenino pare um país". 
In Rádio Regional Online| 07/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite desconvocação da greve 

Depois de uma greve em abril e outra em agosto, por melhores condições remuneratórias, os motoristas de matérias perigosas 
têm previsto iniciar no sábado uma nova greve que deverá terminar no dia 22. 
In Renascença Online| 07/09/2019  

 
Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve 

Sindicato e ANTRAM chegaram a acordo. 
In Renascença Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas - Advogado da ANTRAM 

O advogado da ANTRAM confirma este princípio de acordo e sublinha que é idêntico ao entendimento alcançado com outros 
sindicatos. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 
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Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas 

Antram e sindicato assinaram um princípio de entendimento. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas 

Foi desconvocada a greve dos motoristas marcada com início para a meia-noite deste sábado e até 22 de setembro. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas que deveria ter começado este sábado á meia-noite. 
In RTP Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O SNMMP anunciou a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até 
dia 22 de setembro. 
In Sábado Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas desconvoca a greve 

Francisco São Bento disse que os dirigentes do sindicato foram chamados ao gabinete governamental depois de terem a garantia 
de que a proposta que apresentaram "ia ser aceite". 
In Sábado Online| 07/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo - sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas. Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
Greve dos Motoristas. Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu hoje em Matosinhos que a lei dos serviços mínimos deve ser atualizada para evitar que 
"um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve dos camionistas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse que a desconvocação da greve dos motoristas, hoje anunciada, 
é "um passo importante", esperando que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" - ministro 
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O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 07/09/2019  

 
Decorre hoje a greve dos motoristas às horas extraordinárias, fins de semana e feriados 

Os motoristas de matérias perigosas estão em greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, uma paralisação que 
começou às 00:00 de hoje e termina no dia 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas que começava hoje. 
In SIC - Primeiro Jornal| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada - Sindicato aceita cumprir protocolo de 17 de maio 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas abdicou de praticamente todas as exigências que vinha fazendo. 
In SIC Notícias - Jornal de Sábado| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas marcada para hoje. 
In SIC Notícias - Notícias| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Começamos com notícia da desconvocação da greve dos motoristas que deveria começar no dia de hoje. 
In SIC Notícias - Notícias| 07/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas abdicam de quase todas as exigências 

Sindicato aceita cumprir protocolo de 17 de maio. 
In SIC Notícias Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada após princípio de acordo 

O presidente do SNMMP revelou existir um "acordo de princípio" com a Antram que permitiu a desconvocação da greve. 
In SIC Notícias Online| 07/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo 

O presidente do SNMMP revelou existir um "acordo de princípio" com a Antram que permitiu a desconvocação da greve. 
In SIC Notícias Online| 07/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In SIC Notícias Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, que tinha início este sábado. 
In SIC Notícias Online| 07/09/2019  

 
Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Smooth FM Online| 07/09/2019  

 
Motoristas. Uma greve com pouco impacto 
In Sol| 07/09/2019  

 
´O Presidente Marcelo traiu-me´ 
In Sol| 07/09/2019  

 
Princípio de acordo impediu nova greve dos motoristas 

Um "princípio de acordo" entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) permitiu a desconvocação da greve ao trabalho extraordinário, 
fins de semana e feriados, que devia ter começado à meia-noite deste sábado, prolongando-se até ao próximo dia 22. 
In Sol Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada depois de ´princípio de acordo´ com ANTRAM 

Está desconvocada a greve ao trabalho extraordinário dos motoristas de matérias perigosas. 
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In Sol Online| 07/09/2019  

 
SNMMP admite desconvocar a greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta sexta-feira à noite, 
que a greve, cujo início foi marcado para as 00h deste sábado poderá vir ser a ser desconvocada, no caso de ser assinado um 
acordo com a ANTRAM. 
In Sol Online| 07/09/2019  

 
Desconvocada greve dos motoristas 

Foi desconvocada a greve de motoristas de matérias perigosas ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados. 
In TSF - Notícias| 07/09/2019  

 
"O país pode estar tranquilo." Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou esta madrugada a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados. 
In TSF Online| 07/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocar greve 

Ambas as partes estão reunidas no Ministério das Infraestruturas em Lisboa. 
In TSF Online| 07/09/2019  

 
Assunção Cristas defende revisão da lei dos serviços mínimos 

A líder do CDS referiu que esta revisão é fundamental para evitar que "um grupo pequenino pare um país", referindo-se à greve 
dos motoristas, que na sexta-feira foi desconvocada. 
In TSF Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas desconvocada 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Jornal da Uma| 07/09/2019  

 
Acordo entre ANTRAM e sindicato agenda negociações para a próxima 5ª feira 

O acordo de princípio assinado entre patrões e sindicatos prevê a revisão do acordo coletivo de trabalho onde deverá ficar 
estabelecido um limite máximo de horas de trabalho semanais. 
In TVI - Jornal das 8| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas foi desconvocada esta madrugada 

Começou mas foi desconvocada pouco depois a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI - Jornal das 8| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas - Assunção Cristas 

Na reação ao acordo entre motoristas e a ANTRAM, Assunção Cristas optou por falar da lei da greve que o CDS quer ver alterada. 
In TVI 24 - Notícias| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas - Advogado da ANTRAM 

João Salvador, por parte da ANTRAM, destaca o facto de o sindicato ter abandonado uma posição de confronto e ter optado pela 
via do diálogo. 
In TVI 24 - Notícias| 07/09/2019  

 
Desconvocada a greve dos motoristas 

Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 07/09/2019  

 
Motoristas:"Temos acordo" 

João Salvador, advogado e porta-voz da ANTRAM, confirmou que a greve com início marcada para este sábado foi desconvocada. 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
Acordo entre motoristas e ANTRAM um dia depois da investigação TVI 

Greve foi desconvocada. 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: sindicato e ANTRAM chegam a um princípio de acordo. Greve foi desconvocada 

Depois de várias horas reunidos no ministério das Infraestruturas, a ANTRAM e o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas 
chegaram a um princípio de acordo, durante a madrugada deste sábado. 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas durou apenas duas horas 
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Começou, mas foi descovocada pouco depois a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Catarina Martins diz que desconvocação da greve é "passo importante" 

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse que a desconvocação da greve dos motoristas, anunciada este 
sábado, é "um passo importante", esperando que a entidade patronal cumpra um eventual acordo. 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
"Conseguirmos paz social num setor tão importante quanto este é uma vitória". 

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, frisou que deixou de "haver o bloqueio" entre os trabalhadores e a ANTRAM, 
para que "daqui para a frente seja possível resolver o problema". 
In TVI 24 Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Visão Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: Greve desconvocada após princípio de acordo -- sindicato 

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou hoje a desconvocação da greve ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados que se deveria prolongar até dia 22 de setembro. 
In Visão Online| 07/09/2019  

 
Motoristas: "Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo" 

O ministro das Infraestruturas disse hoje que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da 
desconvocação da paralisação do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), considerando a paz social 
uma vitória. 
In Visão Online| 07/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Açores 9 Online| 06/09/2019  

 
´Minimum Services´ For Looming Fuel Strike 

The strike announced by National Hazardous Materials Drivers Union last month begins this weekend, Saturday 7th September. 
In Algarve Daily News.com Online| 06/09/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas arranca este sábado 

Paralisação abrange trabalho extraordinário, fins de semana e feriados. 
In CM TV Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Correio da Manhã Online| 06/09/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas começa este sábado 

Paralisação é feita desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados. 
In Correio da Manhã Online| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Destak Online| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas admitem desconvocar a greve. "Há uma proposta aceitável" 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a ANTRAM foram chamados esta sexta-feira à noite ao 
Ministério das Infraestruturas para assinarem um acordo. 
In Expresso Online| 06/09/2019  

 
Motoristas. Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa à meia-noite de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Expresso Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa este sábado 
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Motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, que termina a 22 de setembro. 
In Impala Online| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Informa+ Online| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa à meia-noite 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam, à meia-noite de sábado, uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins 
de semana e feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 
de setembro. 
In Jornal de Notícias Online| 06/09/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas começa às 00h00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In M24 Online| 06/09/2019  

 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas começa às 00h00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/09/2019  

 
Fim da greve à vista? Antram e sindicato preparam-se para assinar acordo 

Avança a TVI24 que a Antram e o SNMMP estiveram reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00h de sábado 

Nova greve dos motoristas ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, termina no dia 22. 
In Observador Online| 06/09/2019  

 
ANTRAM e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas podem assinar nas próximas horas acordo para desconvocar greve 

A ANTRAM e o Sindicato estão reunidos esta sexta-feira no Ministério das Infraestruturas. 
In Observador Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Porto Canal Online| 06/09/2019  

 
Fim da greve à vista? Antram e sindicato preparam-se para assinar acordo 

Avança a TVI24 que a Antram e o SNMMP estiveram reunidos no Ministério das Infraestruturas. 
In PressNET Online| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 
In Primeiro de Janeiro Online (O)| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

No dia 21 de agosto, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, anunciou que já tinha sido entregue um novo pré-aviso de 
greve, depois de uma greve de sete dias em agosto. 
In PT Jornal Online| 06/09/2019  

 
ANTRAM e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas vão assinar um acordo 

A ANTRAM e Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas vão assinar um acordo, que desconvoca a greve marcada para dentro 
de uma hora. 
In Renascença - Notícias| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas. Apetro garante combustíveis no fim de semana 

Terceira paralisação do ano, desta vez às horas extraordinárias, arranca este sábado e termina no dia 22. 
In Renascença Online| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

É terceira greve em cinco meses. 
In RTP 1 - Telejornal| 06/09/2019  
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ANTRAM e Sindicato dos Motoristas reúnem-se no Ministério das Infraestruturas - Direto 

No Ministério das Infraestruturas, o Governo, Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM negoceiam um 
acordo para acabar com a greve ao trabalho extraordinário aos fins-de-semana e aos feriados. 
In RTP 3 - 24 Horas| 06/09/2019  

 
Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

A greve dos motoristas começaria esta noite e prolongar-se-ia até dia 22. 
In RTP 3 - 24 Horas| 06/09/2019  

 
Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve - Direto 

No Ministério das Infraestruturas, o Governo, Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM negoceiam um 
acordo para acabar com a greve ao trabalho extraordinário aos fins-de-semana e aos feriados. 
In RTP 3 - 24 Horas| 06/09/2019  

 
ANTRAM e Sindicato dos Motoristas reúnem-se no Ministério das Infraestruturas - Direto 

Pode vir a ser anunciado nas próximas horas um acordo entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e a 
ANTRAM para acabar com a greve ao trabalho extraordinário aos fins-de-semana e aos feriados. 
In RTP 3 - 24 Horas| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In RTP Online| 06/09/2019  

 
Motoristas. Greve às horas extraordinárias começa este sábado 

É já às 00h00 de sábado que os motoristas de matérias perigosas vão dar início a uma nova greve, desta vez às horas 
extraordinárias, fins de semana e feriados. 
In RTP Online| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas entram em greve à meia noite 

Será uma paralisação apenas aos fins-de-semana, feriados e horas extraordinárias durante a semana. 
In RTP Online| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/09/2019  

 
Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Os motoristas de matérias perigosas começam amanhã uma nova greve, desta vez ao trabalho aos fins de semana, feriados e 
horas extraordinárias. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Direto 

Regressamos à notícia de abertura deste jornal. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Direto 

Estará prestes a ser desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In SIC Notícias - Jornal da Meia Noite| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas voltam à greve 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam este sábado uma greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, até ao 
dia 22, convocada pelo SNMMP. 
In Transportes & Negócios Online| 06/09/2019  

 
Motoristas de matérias perigosas voltam à greve a partir da meia-noite 

Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas convocou nova greve por tempo indeterminado, desta vez ao trabalho 
extraordinário, fins de semana e feriados. 
In TSF Online| 06/09/2019  
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Greve dos motoristas de matérias perigosas começa há meia-noite 

Motoristas de matérias perigosas iniciam uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, que 
termina no dia 22 de setembro. 
In TV Record Europa Online| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas começa à meia-noite 

Motoristas de matérias perigosas iniciam uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados, que 
termina no dia 22 de setembro. 
In TV Record Europa Online| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Direto 

Retomamos agora a notícia de abertura deste jornal. 
In TVI 24 - Notícias| 06/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM preparam-se para assinar um acordo no Ministério das 
infraestruturas. 
In TVI 24 - Notícias| 06/09/2019  

 
Motoristas: greve ao trabalho extraordinário começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In TVI 24 Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: "Deram-nos garantias de que a nossa proposta ia ser aceite" 

O porta-voz do SNMMP garantiu que foi chamado para um acordo com a ANTRAM, que lhe parece "razoável", no ministério das 
Infraestruturas. 
In TVI 24 Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: ANTRAM e sindicato preparam-se para assinar acordo para desconvocar a greve 

Francisco São Bento afirmou, em entrevista à TVI, que o sindicato está preparado para assinar acordo para desconvocar a greve. 
In TVI 24 Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: Greve ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados começa às 00:00 de sábado 

Os motoristas de matérias perigosas iniciam no sábado uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e 
feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que termina no dia 22 de setembro. 
In Visão Online| 06/09/2019  

 
Motoristas: Sindicato das Matérias Perigosas admite desconvocação da greve 

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, admitiu esta noite a possibilidade 
de desconvocação da greve com início marcado para as 00:00 de sábado, caso seja firmado ainda hoje um acordo com a Antram. 
In Visão Online| 06/09/2019  

 
Começa à meia-noite uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas 

Faltam poucas horas para os motoristas de matérias perigosas iniciarem uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, 
fins de semana e feriados, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, que termina no dia 22 de 
setembro. 
In Visão Online| 06/09/2019  

 
 
 

A greve dos motoristas de matérias perigosas 

Depois de muito refletir, tenho de concluir que o assunto mais relevante dos últimos dois meses foi a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In Correio do Minho| 06/09/2019  

 
Governo não teme risco de rupturas de abastecimento na nova greve dos motoristas 

A nova greve dos motoristas de matérias perigosas arranca amanhã, mas desta vez o Governo não prevê tumultos como os 
sentidos em Agosto, tendo em conta as declarações do ministro do Trabalho prestadas à rádio Observador. 
In Diário dos Açores| 06/09/2019  

 
Ao que isto chegou 

Parece que está a ser promovido um novo regime na resolução dos conflitos laborais entre patronato e trabalhadores que tende a 
substituir a negociação entre as partes, com a possibilidade de intervenção de mediadores, como deve acontecer num regime 
democrático fundado numa Constituição que é garante de liberdades, direitos e garantias bem definidas. 
In Barcelos Popular| 05/09/2019  
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A greve dos motoristas de matérias perigosas 

Depois de muito refletir, tenho de concluir que o assunto mais relevante dos últimos dois meses foi a greve dos motoristas de 
matérias perigosas. 
In Correio do Minho Online| 05/09/2019  

 
Ainda a greve dos motoristas 
In Jornal da Marinha Grande| 05/09/2019  

 
Governo não teme "risco de rupturas de abastecimento" na nova greve dos motoristas 

À porta de nova greve dos motoristas, o ministro do Trabalho diz-se "estupefacto" com críticas do sindicato ao serviços mínimos. 
In Observador Online| 05/09/2019  

 
Aquém para uns, além para outros. ANTRAM e Pardal Henriques reagem a serviços mún 

ANTRAM diz que serviços mínimos ficam aquém do necessário. 
In Observador Online| 05/09/2019  

 
SNMMP expressa total estupefacção perante os serviços mínimos decretados pelo Governo 

Na sequência do desentendimento entre ANTRAM e SNMMP face aos serviços mínimos a serem decretados para a próxima greve 
dos motoristas de matérias perigosas, o Governo lançou ontem o despacho que fixa tal desígnio, estabelecendo serviços mínimos 
aos feriados e fins-de-semana. 
In Revista Cargo Online| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

O ministro do Trabalho acredita que a greve dos motoristas de matérias perigosas que começa depois de amanhã não terá o 
mesmo impacto das anteriores. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas 

Patrões e motoristas não concordam com os serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Telejornal| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas 

Já sobre as ajudas de custo, Matias de Almeida recorda que o tema está sob investigação judicial, mas sublinha que há inverdades 
que estão a ser repetidas e a prejudicar a imagem da ANTRAM perante a população portuguesa. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas 

A ANTRAM já reagiu aos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos motoristas que arranca este sábado. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 05/09/2019  

 
ANTRAM recusa falar sobre as ajudas de custo por estar sob investigação judicial 

Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, sobre as ajudas de custo, recorda que o tema está sob investigação judicial. 
In RTP Online| 05/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos aos fins de semana e feriados só para alguns setores 

A ANTRAM já reagiu aos serviços mínimos decretados pelo governo para a greve dos motoristas que arranca este sábado. 
In RTP Online| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas - Sindicato diz que está estupefacto com serviços mínimos decretados 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que está estupefacto com os serviços mínimos decretados pelo Governo, 
enquanto a ANTRAM diz que não são suficientes. 
In SIC - Jornal da Noite| 05/09/2019  

 
O que abrangem os serviços mínimos da greve dos motoristas? 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas diz-se estupefacto. 
In SIC Notícias Online| 05/09/2019  

 
"Ana Leal": Empresas de transportes envolvidas em esquema de fuga a impostos 

Em vésperas de mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas, que ameaça paralisar o país, revelamos um verdadeiro 
esquema de fuga ao fisco por parte das empresas de transporte. 
In TVI - Jornal das 8| 05/09/2019  

 
"Ana Leal": Empresas de transportes envolvidas em esquema de fuga a impostos 

Em vésperas de mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas, que ameaça paralisar o país, revelamos um verdadeiro 
esquema de fuga ao fisco por parte das empresas de transporte. 
In TVI 24 - Ana Leal| 05/09/2019  
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Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Governo já decretou os serviços mínimos para a greve dos motoristas matérias perigosas que começa este sábado. 
In TVI 24 - Notícias| 05/09/2019  

 

Majority of Portuguese dislike centre-right opposition, says poll 
In Algarve Resident (The)| 05/09/2019  

 

Greve. Motoristas "estupefactos" com serviços mínimos a horas extra 

Governo justifica nível de 100% em hospitais, bombeiros e aeroportos com "acordo teórico" entre sindicato dos motoristas e 
patrões. 
In Diário de Notícias Online| 05/09/2019  

 
Greve: Motoristas "estupefactos" com serviços mínimos aos fins de semana 

A greve dos motoristas de matérias perigosas, que começa no sábado, terá serviços mínimos aos fins de semana. 
In Dinheiro Vivo Online| 05/09/2019  

 
Motoristas. Serviços mínimos decretados pelo Governo não agradam aos patrões 
In i| 05/09/2019  

 
Greve ao fim de semana com serviços mínimos 
In Jornal de Notícias| 05/09/2019  

 
Governo aprova serviços mínimos para greve dos motoristas que arranca sábado 

Os serviços mínimos devem ser cumpridos aos fins de semanas as "horas de trabalho necessárias" ao abastecimento de 
combustível a diversas infraestruturas incluindo portos, aeroportos, instalações militares, serviços de proteção civil, aeródromos, 
bombeiros e forças de segurança. 
In M24 Online| 05/09/2019  

 
Motoristas com serviços mínimos só ao fim de semana 
In Negócios| 05/09/2019  

 
As respostas do PAN e a paciência de santo 

André Silva, anticlericalismo português e os motoristas e ANTRAM são o Bom, o Mau e o Vilão de hoje. 
In Observador Online| 05/09/2019  

 
Governo fixa serviços mínimos de 100% para hospitais e aeroportos na greve de 7 a 22 de Setembro 

Associação de empresas de transporte Antram diz que vai ser preciso “vigilância redobrada” na paralisação. 
In Público| 05/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Governo já decretou nesta altura os serviços mínimos à greve dos motoristas de matérias perigosas aos fins de semana feriados 
e horas extraordinárias que se inicia já no sábado, os motoristas de matérias perigosas revela total estupefação relativamente à 
decisão de serviços mínimos foi anunciada pelo executivo de António Costa. 
In TVI - Diário da Manhã| 05/09/2019  

 
Greve dos motoristas. Governo fixa serviços mínimos de 100% para hospitais e aeroportos 

O Governo aprovou esta quarta-feira o despacho que define os serviços mínimos a prestar durante a greve de motoristas de 
matérias perigosas, entre 7 e 22 de setembro, estipulando serviços a assegurar aos sábados, domingos e feriados. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta serviços mínimos 

Já estão definidos os serviços mínimos para a greve dos motoristas matérias perigosas, a greve ao trabalho extraordinário e aos 
fins de semana que arranca no próximo sábado. 
In Antena 1 - Notícias| 04/09/2019  

 
Vem aí nova greve de motoristas: Governo já convocou serviços mínimos 

Serviços mínimos aplicam-se apenas a serviços de emergência. 
In BuzzTimes Online| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Governo anunciou hoje que decidiu decretar serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas que vai 
decorrer entre 7 e 22 de setembro. 
In CM TV - CM Jornal - 20h| 04/09/2019  

 
Altice Forum Braga. Queremos atrair mais jovens para o sector dos transportes 
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Atrair mais jovens para o sector dos transportes é o grande objectivo da Feira dos Transportes que vai ter lugar nos próximos dias 
7 e 8, no Altice Forum Braga. 
In Correio do Minho| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias, fins de semana 
e feriados. 
In Diário de Notícias Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas: serviços mínimos "aquém" do que foi pedido pelos patrões 

O Governo decretou hoje serviços mínimos aos fins de semana e feriados para a greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In Dinheiro Vivo Online| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas 

O Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias, fins de semana 
e feriados. 
In Dinheiro Vivo Online| 04/09/2019  

 
Motoristas "estupefatos" com serviços mínimos para a greve 

Sindicato quer saber quem vai avaliar o cumprimento dos serviços mínimos e questiona de que forma será pago o trabalho 
extraordinário aos sábados, domingos e feriados. 
In ECO - Economia Online| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos a fins de semana e feriados 

Motoristas voltam à greve este sábado, agora por tempo determinado e apenas ao trabalho acima das oito horas diárias e aos fins 
de semana e feriados. 
In ECO - Economia Online| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos a fins de semana e feriados 

Motoristas voltam à greve este sábado, mas apenas ao trabalho acima das oito horas e aos fins de semana e feriados. 
In ECO - Economia Online| 04/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato ´estupefacto´ com serviços mínimos 

Em reação aos serviços mínimos decretados pelo Governo, o sindicato que apoia os motoristas de matérias perigosas, manifestou 
a "sua total estupefação" e requer agora "uma aclaração aos Ministérios", lê-se no comunicado do Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In i Online| 04/09/2019  

 
Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas que começa sábado 

O Governo decretou serviços mínimos para a greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias, fins de semana 
e feriados. 
In Impala Online| 04/09/2019  

 
Governo aprova serviços mínimos para greve dos motoristas às horas extra 

Os serviços mínimos devem ser cumpridos aos fins de semanas as "horas de trabalho necessárias" ao abastecimento de 
combustível a diversas infraestruturas incluindo portos, aeroportos, instalações militares, serviços de proteção civil, aeródromos, 
bombeiros e forças de segurança. 
In Jornal Económico Online (O)| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas de matérias perigosas com serviços mínimos apenas ao fim de semana 

O Governo determinou que os serviços mínimos a vigorar durante a greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins de semana e feriados apenas se aplicarão aos sábados e 
domingos. 
In Negócios Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas. Serviços mínimos só para hospitais, aeroportos, proteção civil e segurança 

Serviços mínimos para greve de motoristas às horas extraordinárias abrange abastecimento a hospitais, proteção civil e forças de 
segurança aos fins-de-semana. 
In Observador Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta serviços mínimos 

O Governo decretou serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas às horas extraordinárias. 
In RTP 1 - Telejornal| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas 

Os motoristas de matérias perigosas vão ter que assegurar serviços mínimos a setores considerados estratégicos como 
aeroportos, forças de segurança e hospitais. 
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In RTP 3 - 18/20| 04/09/2019  

 
Motoristas. Sindicato ´estupefacto´ com serviços mínimos 

Em reação aos serviços mínimos decretados pelo Governo, o sindicato que apoia os motoristas de matérias perigosas, manifestou 
a "sua total estupefação" e requer agora "uma aclaração aos Ministérios", lê-se no comunicado do Sindicato Nacional de 
Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). 
In Sol Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta serviços mínimos 

O Governo já aprovou os serviços mínimos a prestar durante a greve de motoristas de matérias perigosas. 
In TSF - Notícias| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas: ANTRAM alerta que serviços mínimos podem ser insuficientes 

Patrões lamentam a ausência de conversações entre o sindicato e a ANTRAM. 
In TSF Online| 04/09/2019  

 
Greve dos motoristas - Governo decreta serviços mínimos 

O Governo já decretou os serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas. 
In TVI 24 - Notícias| 04/09/2019  

 

Horas de descargas 
In Correio da Manhã| 04/09/2019  

 
"Queremos atrair mais jovens para o sector dos transportes" 

O Presidente da Associação de Profissionais do Volante diz que o objectivo da Feira dos Transportes de Braga é atrair mais jovens 
ao sector. 
In Correio do Minho Online| 04/09/2019  

 
Grupo de trabalho para os transportes reuniu-se sem APED 

Foi uma das promessas que saiu dos encontros com o Governo, quando o Ministro das Infra-Estruturas e Habitação, Pedro Nuno 
Santos, reuniu empresas de transporte de mercadorias e sindicatos de motoristas para tentar pôr fim aos conflitos que os 
dividiam. 
In Público| 04/09/2019  

 
Camionistas: Grupo de trabalho para estudar cargas e descargas reuniu-se pela primeira vez 

Governo, transportadores, sindicatos, administrações portuárias têm quatro meses para produzir um relatório com 
recomendações. 
In Público Online| 03/09/2019  

 
FECTRANS e a carreira de motorista 

A FECTRANS, afeta à CGTP-IN, voltou a insistir na definição da carreira de motorista. 
In RTP 3 - 18/20| 03/09/2019  

 

ANTRAM garante que não pedirá serviços mínimos 

In Jornal de Vieira (O)| 01/09/2019  

 
Na greve dos motoristas faltou consequência ecológica de sensibilização para o acelerado ritmo das alterações climáticas 

O conflito laboral entre motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadoras Públicas 
Rodoviárias de Mercadorias, que os sindicatos independentes das centrais sindicais (SNMMP - Sindicato Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas e SIMM - Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias) protagonizaram, e que nos últimos meses 
despertaram o país para a força destes trabalhadores, no que toca ao abastecimento de combustíveis, nomeadamente dos 
derivados do petróleo de que está dependente, como gasóleo e gasolina. 
In Etc e Tal Jornal Online| 01/09/2019  

 
Motoristas desafiam Governo 

Ministério Público instaurou ação para dissolução do sindicato, mas Pardal Henriques garante que o SNMMP não encerra. 
In Sol Online| 01/09/2019  

 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e0c169d-5d2a-4046-aef8-1a2f85fbaa14&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://sol.sapo.pt/artigo/670188/motoristas-sindicato-estupefacto-com-servicos-minimos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85729cba-3f9d-462f-8a54-e8e00f91d03d&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.tsf.pt/portugal/economia/interior/greve-dos-motoristas-antram-alerta-que-servicos-minimos-podem-ser-insuficientes-11268678.html
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a61caca0-d3c3-4187-9b3b-20ded87d37ea&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=daab6f42-a525-4b0c-9001-b99f195ea9ec&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.correiodominho.pt/noticias/queremos-atrair-mais-jovens-para-o-sector-dos-transportes/119735
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=464247b4-6a84-489b-ba4b-b551192a5bea&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.publico.pt/2019/09/03/economia/noticia/camionistas-grupo-trabalho-estudar-cargas-descargas-reuniu-primeira-1885399
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed7dc6b6-e313-4c23-919e-1fefc032fe90&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b04536d3-e6d5-4eed-9b04-73b1a31acea5&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://etcetaljornal.pt/j/2019/09/na-greve-dos-motoristas-faltou-consequencia-ecologica-de-sensibilizacao-para-o-acelerado-ritmo-das-alteracoes-climaticas/
https://sol.sapo.pt/artigo/669712/motoristas-desafiam-governo

