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Adblue já escasseia e transporte de mercadorias pode falhar 

Presidente da ANTRAM revela que o aditivo para o diesel "custa três vezes mais, face ao período antes 
do verão". O gás e a eletricidade aumentaram os seus preços e como consequência disso três dos 
maiores produtores europeus de Adblue suspendessem temporariamente a sua produção 
In Notícias ao Minuto Online | 30-11-2021  

 

Aditivo para motores a diesel já começa a faltar 

O aumento dos preços do gás e da electricidade levou a que três dos maiores produtores europeus de 
AdBlue, aditivo obrigatório nos motores a diesel mais recentes que tem como objectivo reduzir as 
emissões poluentes, parassem temporariamente a produção, levando a um aumento de preços, além 
da escassez do produto 
In Metropolitano Online (O) | 29-11-2021  

 

Escassez de AdBlue poderá parar transporte de mercadorias 

O transporte de pesados de mercadorias pode vir a sofrer consequências pela escassez de AdBlue no 
mercado, um aditivo obrigatório nos motores a diesel mais modernos que reduz as emissões poluentes, 
segundo a TSF 
In Supply Chain Magazine Online | 29-11-2021  

 

Aditivo para motores a diesel já começa a faltar. Transporte de mercadorias pode vir a faltar 

Presidente da ANTRAM revela que empresas já têm um custo superior a 100 euros por mês com o 
Adblue e que houve dias de ruptura em Portugal e Espanha. O aumento dos preços do gás e da 
electricidade levou a que três dos maiores produtores europeus de Adblue, aditivo obrigatório nos 
motores a diesel mais recentes que tem como objectivo reduzir as emissões poluentes, parassem 
temporariamente a produção, levando a um aumento de preços, além da escassez do produto 
In NOVO Online | 29-11-2021  

 

 

Aditivo para motores a diesel já começa a faltar. Transporte de mercadorias pode vir a falhar 

Presidente da Antram revela que empresas já têm um custo superior a 100 euros por mês com o 
AdBlue e que houve dias de ruptura em Portugal e Espanha. O aumento dos preços do gás e da 
electricidade levou a que três dos maiores produtores europeus de AdBlue, aditivo obrigatório nos 
motores a diesel mais recentes que tem como objectivo reduzir as emissões poluentes, parassem 
temporariamente a produção, levando a um aumento de preços, além da escassez do produto 
In NOVO Online | 29-11-2021  

 

 

Falta de AdBlue faz preços dispararem e ameaça transporte de mercadorias 

Os motores Diesel modernos precisam de AdBlue para funcionarem, mas o aditivo começa a escassear 
e os preços já triplicaram. O AdBlue é uma solução à base de ureia e água desmineralizada, usada nos 
sistemas de tratamento de gases de escape dos motores Diesel mais recentes, que tem como objetivo 
reduzir as emissões de óxidos de azoto (NOx), que são prejudiciais à saúde humana 
In Razão Automóvel Online | 29-11-2021  

 
 

Transporte de mercadorias pode estar em risco por causa da escassez de Adblue 

É um cenário a curto prazo. O transporte de mercadorias pode estar em risco por causa da escassez no 
mercado de um aditivo obrigatório nos motores a diesel mais modernos e que tem como objetivo 
reduzir as emissões poluentes 
In TSF - Notícias | 29-11-2021  

 

AdBlue: o aditivo para motores a diesel já em falta que pode parar o transporte de mercadorias 
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A curto prazo o transporte de pesados de mercadorias pode estar em risco, devido à escassez no 
mercado de um aditivo obrigatório nos motores a diesel mais modernos que tem como objetivo 
reduzir as emissões poluentes 
In TSF Online | 29-11-2021  

 

900 mil empregos e 35 mil milhões de euros em risco na Europa se medidas restritivas às viagens forem 
impostas 

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS Governo assegura que não houve ruptura de stocks - Decorreu 
ontem a primeira reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento 
de Bens nos Sectores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado, criado a 16 
de Novembro 
In Correio de Lagos Online | 24-11-2021  

 

Crise energética afeta transporte de mercadorias 

A ANTRAM diz que o setor do transporte rodoviário de mercadorias está à beira da rutura. Se não 
forem tomadas medidas de apoio urgentemente, centenas de empresas poderão ter de fechar portas. 
In TV Record Europa Online | 24-11-2021  

 

Grupo de Acompanhamento descarta cenário de ruptura de stocks nas próximas semanas 

Decorreu ontem, 22 de Novembro, em Lisboa, a primeira reunião do "Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e do Retalho em 
Virtude das Dinâmicas de Mercado", entidade criada a 16 de Novembro e coordenada pelos ministros 
da Economia, das Infraestruturas e da Agricultura 
In Frutas, Legumes e Flores Online | 23-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos 
setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não 
haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 23-11-2021  

 

Ministro da Economia: "não existe carência de abastecimento ou ruptura de stocks" na cadeia alimentar 

Foto: João Bica/Portal do Governo Ministro da Economia: "não existe carência de abastecimento ou 
ruptura de stocks" na cadeia alimentar Silvino Vasco Coelho 22 de Novembro, 2021 15:54 Agricultura, 
Empresas, Featured Deixe um comentário 61 Visualizações Partilhar more Até ao momento, "não se 
verificou nenhuma ruptura de stocks, nem se prevê que possa ocorrer nas próximas semanas" 
In Agricultura e Mar Actual Online | 23-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de stock, diz Siza Vieira 

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, garantiu que não há previsão de ruturas de stock ou falhas 
no abastecimento de bens agroalimentares ou de retalho. Situação vai ser acompanhada. O Governo 
transmitiu esta segunda-feira uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos 
setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não 
haver problemas nem previsões de rutura de stocks 
In Observador Online | 23-11-2021  

 

Siza Vieira garante que não há problemas de abastecimento alimentar, nem se prevê rutura de stocks 

websummit / Flickr O Governo quis transmitir uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento 
de bens nos setores agroalimentar e do retalho esta segunda-feira, depois da primeira reunião do grupo 
de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de stocks 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 22-11-2021  

 

Grupo de trabalho reuniu-se pela primeira vez para avaliar condições de abastecimentos de bens 

O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a Ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, o Secretário de Estado [...] 22 Nov 2021, 15:44 48 Grupo de trabalho reuniu-se 
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pela primeira vez para avaliar condições de abastecimentos de bens O Ministro de Estado, da Economia 
e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o Secretário 
de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e o Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Jorge Delgado, participaram na primeira reunião do Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude 
das Dinâmicas de Mercado, criado em 16 de novembro 
In Agroportal Online | 22-11-2021  

 

Abastecimentos de bens: não existe carência de abastecimento ou rutura de stocks - Diz ministro Pedro 
Siza Vieira 

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João 
Torres, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, participaram na primeira reunião do 
Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores 
Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado, criado em 16 de novembro 
In Figueira na Hora Online | 22-11-2021  

 

Governo cria grupo para avaliar e acompanhar cadeia de abastecimento 

O governo português criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento nos sectores agro-alimentar e do retalho. O novo grupo criado pelo governo, 
denominado de Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos 
Sectores Agro-alimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado, terá a [ 
In Supply Chain Magazine Online | 22-11-2021  

 

FECTRANS "explica" a falta de motoristas 

Os baixos salários, os custos de formação e os entraves à entrada na profissão são os principais motivos 
para a falta de motoristas que assola o transporte rodoviário, sustenta a FECTRANS. Intervindo no 
recente Seminário de Transporte Rodoviário do TRANSPORTES & NEGÓCIOS, Paulo Machado, dirigente 
da FECTRANS, sintetizou assim os motivos para a escassez de motoristas: "um dos motivos é que o custo 
para obter a carta de pesados é muito grande 
In Transportes & Negócios Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião [...] 22 Nov 2021, 13:23 Lusa 98 Não há 
problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de 'stock' - Siza Vieira O Governo transmitiu 
hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do 
retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver problemas nem 
previsões de rutura de 'stocks' 
In Agroportal Online | 22-11-2021  

 

Ministro da Economia garante que não há problemas de abastecimento alimentar FM 

Pedro Siza Vieira assegura ainda que não se prevê rutura de ?stocks? nas próximas semanas, mas admite 
que pode haver aumento de preços O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre 
o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo 
de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Cidade FM Online | 22-11-2021  

 

Siza Vieira não prevê ruturas de stocks nas próximas semanas 

Governo transmite mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e retalho. No entanto, Siza Vieira admite haver aumento de custos para produtores e 
intermediários. O Governo transmitiu esta segunda-feira uma mensagem de tranquilidade sobre o 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de 
trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de stocks 
In ECO - Economia Online | 22-11-2021  
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Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´, diz Siza Vieira 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Executive Digest Online | 22-11-2021  

 

Siza Vieira garante que não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ 

O ministro da Economia admitiu haver um aumento de custos para produtores e intermediários. A taxa 
de inflação em Portugal está abaixo da média europeia, mas o ministro da Economia admitiu que o 
aumento possa repercutir-se no consumidor O Governo transmitiu esta segunda-feira uma mensagem 
de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da 
primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 
'stocks' 
In Expresso Online | 22-11-2021 

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

22 Nov 2021 | 13:28 O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento 
de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que 
concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Impala Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´, garante Governo 

"Não se verificou até ao momento nenhuma rutura de 'stocks', nem se prevê que possa ocorrer nas 
próximas semanas", afirmou o ministro da Economia, Siza Vieira, no final da primeira reunião do grupo 
de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, criado em 16 de novembro 
In Jornal Económico Online (O) | 22-11-2021  

 

Ministro da Economia garante que não há problemas de abastecimento alimentar 

Pedro Siza Vieira assegura ainda que não se prevê rutura de ?stocks? nas próximas semanas, mas admite 
que pode haver aumento de preços. O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre 
o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo 
de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In M80 Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de `stock`, diz Siza Vieira 

Economia O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu 
não haver problemas nem previsões de rutura de `stocks` 
In Minho Online (O) | 22-11-2021  

 

Problemas de abastecimento alimentar? Não se prevê rutura de ´stocks´, diz Siza Vieira 

Problemas de abastecimento alimentar? Não se prevê rutura de 'stocks', diz Siza Vieira Por MultiNews 
com Lusa em 13:31, 22 Nov 2021 O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de 
trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In MultiNews Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

Lisboa, 22 nov 2021 (Lusa) - O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de 
trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Mundo Atual Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de stock 
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Para o Governo não há margem para dúvidas: não vai haver problemas de abastecimento de bens nos 
setores agroalimentar e do retalho, uma vez que não está previsto have problemas nem previsões de 
rutura de 'stocks' 
In Nascer do Sol Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de stock 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Notícias ao Minuto Online | 22-11-2021  

 

Ministro Siza Vieira diz que não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de stock 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Notícias de Coimbra Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

Lisboa, 22 nov 2021 (Lusa) - O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de 
trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Porto Canal Online | 22-11-2021  

 

Siza Vieira não antecipa "aumento muito significativo" nos preços alimentares 

Primeira reunião do grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento 
de bens nos sectores agro-alimentar e do retalho "confirmou que não existe carência de abastecimento 
ou ruptura de 'stocks'", disse o ministro O Governo transmitiu esta segunda-feira uma mensagem de 
tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos sectores agro-alimentar e do retalho, depois da 
primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de ruptura de 
'stocks' 
In Público Online | 22-11-2021  

 

Ministro da Economia garante que não há problemas de abastecimento alimentar 

Pedro Siza Vieira assegura ainda que não se prevê rutura de ?stocks? nas próximas semanas, mas admite 
que pode haver aumento de preços. O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre 
o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo 
de trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Rádio Comercial Online | 22-11-2021  

 

Governo não prevê problemas de abastecimento alimentar nem rutura de "stocks" 

Garantia dada pelo ministro da Economia, deixaDA depois da primeira reunião do grupo que acompanha 
e avalia as condições de abastecimento dos setores agroalimentar e do retalho. Uma mensagem de 
tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho foi transmitida, 
esta segunda-feira, pelo Governo, depois da primeira reunião do grupo de trabalho de acompanhamento 
e avaliação das condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, que 
concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Renascença Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de `stock`, diz Siza Vieira 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de `stocks` 
In RTP Online | 22-11-2021  

 

"Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de stock" 
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Siza Vieira deixou uma mensagem de "tranquilidade" sobre a possibilidade de problemas de 
abastecimento devido às perturbações face ao aumento de custos de transporte, energia e matérias 
primas. O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos 
setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não 
haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Sábado Online | 22-11-2021  

 

Siza Vieira garante que não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 22-11-2021  

 

Ministro da Economia garante que não há problemas de abastecimento alimentar 

22 novembro 2021 13:49 Agência Lusa Partilhar Ministro da Economia garante que não há problemas 
de abastecimento alimentar Lusa Pedro Siza Vieira assegura ainda que não se prevê rutura de ?stocks? 
nas próximas semanas, mas admite que pode haver aumento de preços 
In Smooth FM Online | 22-11-2021  

 

Governo garante "tranquilidade" no abastecimento de bens 

Ministro da Economia assegura que não há previsões de rutura de stocks nos setores agroalimentar e 
do retalho O Governo transmitiu esta segunda-feira uma mensagem de tranquilidade sobre o 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de 
trabalho que concluiu não haver problemas nem previsões de rutura de 'stocks' 
In TVI 24 Online | 22-11-2021  

 

Não há problemas de abastecimento alimentar nem se prevê rutura de ´stock´ - Siza Vieira 

O Governo transmitiu hoje uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho, depois da primeira reunião do grupo de trabalho que concluiu não haver 
problemas nem previsões de rutura de 'stocks' "Não se verificou até ao momento nenhuma rutura de 
'stocks', nem se prevê que possa ocorrer nas próximas semanas", afirmou o ministro da Economia, Siza 
Vieira, no final da primeira reunião do grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições 
de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, criado em 16 de novembro 
In Visão Online | 22-11-2021  

 

Grupo que acompanha cadeia de abastecimento alimentar reúne-se hoje 

Este grupo recorde-se, foi criado pelo Governo e apresenta até ao final do mês um primeiro relatório de 
avaliação. Reúne-se esta segunda-feira, pela primeira vez, o grupo de trabalho de acompanhamento e 
avaliação das condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, num 
encontro que será presidido pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e que está marcado para as 
11h00 
In Notícias ao Minuto Online | 22-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

O grupo de trabalho irá apresentar até ao final de novembro um primeiro relatório de avaliação O 
Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento 
de bens nos setores agroalimentar e do retalho 
In Hipersuper Online | 17-11-2021  

 

Economia: FIPA preocupada com o preço das matérias-primas 

Economia: FIPA preocupada com o preço das matérias-primas A Federação de Indústrias Portuguesas 
Agroalimentares (FIPA) mostrou-se preocupada com a atual crise no preço das matérias-primas 
alimentares, materiais de embalagem e energia, alertando para as consequências "ao longo da cadeia 
de abastecimento" 
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In Terra de Miranda Online | 17-11-2021  

 

Criado grupo para acompanhar cadeia alimentar 
In Inevitável | 17-11-2021  

 

Vídeo Reportagem do 20.º Congresso da ANTRAM 

17 Novembro 2021 A 20.ª edição do Congresso da ANTRAM, que decorreu em Albufeira, nos dias 29 e 
30 de Outubro, permitiu aos participantes partilharem experiências e ideias sobre muitas das questões 
que estão na ordem do dia 
In Pesados & Mercadorias Online | 17-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

O grupo vai também avaliar e acompanhar os níveis de reserva e armazenamento daqueles bens, assim 
como acompanhar a execução dos contratos de fornecimento, nacionais e internacionais. O Governo 
criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro um primeiro relatório de 
avaliação, segundo despacho publicado 
In Diário de Notícias Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

O Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro 
um primeiro relatório de avaliação, segundo despacho publicado 
In Jornal de Notícias Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

Lisboa, 16 nov 2021 (Lusa) - A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se 
hoje preocupada com a atual crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem 
e energia, alertando para as consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Mundo Atual Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências do preço das matérias-primas 

A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje preocupada com a atual 
crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e energia, alertando para as 
consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Notícias ao Minuto Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

Têm sido verificadas perturbações nas cadeias de abastecimento, as quais podem gerar impactos 
adversos na importação e distribuição de certos produtos e matérias-primas, à escala global. O Governo 
criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro um primeiro relatório de 
avaliação, segundo despacho publicado 
In Observador Online | 16-11-2021  

 

Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares alerta para consequências da crise no preço das 
matérias-primas 

A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares fala na "pressão inflacionista" que o setor 
enfrenta e nos "enormes constrangimentos ao nível do transporte e da logística internacional". A 
Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se esta terça-feira preocupada 
com a atual crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e energia, 
alertando para as consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Observador Online | 16-11-2021  
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FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje preocupada com a atual 
crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem [...] 16 Nov 2021, 13:56 Lusa 
39 FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas A Federação de 
Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje preocupada com a atual crise no preço 
das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e energia, alertando para as consequências 
"ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Agroportal Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

"Têm sido verificadas perturbações nas cadeias de abastecimento, as quais podem gerar impactos 
adversos na importação e distribuição de certos produtos e matérias-primas, à escala global, não se 
afigurando como um assunto exclusivo do nosso país", lê-se no despacho publicado esta terça-feira 
In Dinheiro Vivo Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

Presidente da federação considera urgente que os vários países europeus definam, em conjunto, "um 
plano de ação para mitigar esta disrupção nas cadeias de abastecimento, as variações nos preços e os 
constrangimentos ao nível das matérias primas" (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida 
/ Global Imagens Comentar A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) está 
preocupada com a atual crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e 
energia, alertando para as consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Dinheiro Vivo Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

16 Nov 2021 | 14:01 A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje 
preocupada com a atual crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e 
energia, alertando para as consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Impala Online | 16-11-2021  

 

Abastecimento. Criado grupo de trabalho para acompanhar cadeia alimentar 

Despacho foi publicado em Diário da República esta terça-feira. O Governo decidiu criar um grupo de 
trabalho que tem como principal objetivo fazer o acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho 
In Inevitável Online | 16-11-2021 

 

Falhas no abastecimento alimentar? Governo cria grupo para acompanhar perturbações 

O despacho determina a constituição do 'Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de 
Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado' 
Falhas no abastecimento alimentar? Governo cria grupo para acompanhar perturbações Por MultiNews 
com Lusa em 11:12, 16 Nov 2021 O Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e 
avaliação das condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta 
até ao fim de novembro um primeiro relatório de avaliação, segundo despacho publicado 
In MultiNews Online | 16-11-2021  

 

Abastecimento. Criado grupo de trabalho para acompanhar cadeia alimentar 

Despacho foi publicado em Diário da República esta terça-feira. O Governo decidiu criar um grupo de 
trabalho que tem como principal objetivo fazer o acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho 
In Nascer do Sol Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

O Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro 
um primeiro relatório de avaliação, segundo despacho publicado 
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In Notícias de Coimbra Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

Em comunicado, esta terça-feira, a FIPA apontou que, além da "pressão inflacionista", o setor se depara 
"também com um cenário de disrupção nas cadeias de abastecimento, com enormes constrangimentos 
ao nível do transporte e da logística internacional", tendo destacado a escassez de contentores e o 
aumento dos fretes marítimos em mais de 400% 
In ON CENTRO Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

O Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro 
um primeiro relatório de avaliação, segundo despacho publicado 
In S+ Online | 16-11-2021  

 

Crise na alimentação: Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento 

Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento 
de bens nos setores agroalimentar e do retalho que apresenta até ao fim de novembro um primeiro 
relatório de avaliação, segundo despacho publicado 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje preocupada com a atual 
crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e energia, alertando para as 
consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 16-11-2021  

 

ANTRAM: pandemia custou 40% da facturação 

A pandemia de Covid-19 terá provocado um decréscimo de 40% na facturação do sector do transporte 
rodoviário de mercadorias, mas deu-lhe maior visibilidade. No Seminário de Transporte Rodoviário do 
TRANSPORTES & NEGÓCIOS, Joana Fonseca, dirigente da ANTRAM, revelou que o transporte rodoviário 
foi afectado pelo coronavírus de "forma diversa, porque alguns sectores pararam mas outros não", com 
segmentos como a pequena distribuição e o transporte de produtos alimentares a crescerem 
In Transportes & Negócios Online | 16-11-2021  

 

"Perturbações" com "impacto adverso". Governo cria grupo para acompanhar abastecimento alimentar 

A este grupo são atribuídas as missões de avaliar e acompanhar as condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho cujas dinâmicas de mercado sejam influenciadas pelo contexto 
global, designadamente ao nível dos 'stocks' de matérias-primas 
In TSF Online | 16-11-2021  

 

Governo cria grupo para acompanhar cadeia de abastecimento alimentar 

Em causa está a limitação de "impactos adversos na importação e distribuição de certos produtos e 
matérias-primas" O Governo criou um grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação das condições 
de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, segundo despacho publicado 
In TVI 24 Online | 16-11-2021  

 

FIPA preocupada alerta para consequências da crise no preço das matérias-primas 

A Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) mostrou-se hoje preocupada com a atual 
crise no preço das matérias-primas alimentares, materiais de embalagem e energia, alertando para as 
consequências "ao longo da cadeia de abastecimento" Num comunicado hoje divulgado, a FIPA apontou 
que, além da "pressão inflacionista", o setor se depara "também com um cenário de disrupção nas 
cadeias de abastecimento, com enormes constrangimentos ao nível do transporte e da logística 
internacional", tendo destacado a escassez de contentores e o aumento dos fretes marítimos em mais 
de 400% 
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"Fórum TSF": Arranque do sistema de descontos AutoVaucher 

Arranque do sistema de descontos AutoVaucher. Que importância atribui a esta medida do Governo? É 
a solução adequada para responder à escalada do preço do gasóleo e da gasolina? Ou a solução eficaz 
para ajudar os cidadãos e as famílias passa pela diminuição dos impostos que o Governo aplica aos 
combustíveis? Declarações de António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
In TSF - Fórum TSF | 10-11-2021 

 

Patrões admitem regressar à concertação social 

Os Patrões admitem regressar à concertação social. Esta possibilidade é admitida depois de um 
encontro de quase hora e meia com o primeiro-ministro com a ministra do trabalho. Declarações de 
Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP; André Matias de Almeida, porta-voz das Empresas de 
Transportes de Mercadorias; Luís Cabaço Martins, Presidente da Associação Nacional de Transportes 
Rodoviários de Passageiros 
In TSF - Notícias | 04-11-2021  

 

Governo aprova redução do Imposto Único de Circulação para transportes rodoviários de mercadorias 

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma redução de 50% do IUC (Imposto Único de Circulação) para 
a generalidade do setor dos transportes rodoviário de mercadorias, para compensar as circunstâncias 
excecionais decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis 
In Jornal Económico Online (O) | 04-11-2021  

 

A CRISE ENERGÉTICA 

A CRISE ENERGÉTICA MANUEL VILAS BOAS 03/11/2021 OPINIÃO As questões energéticas e ambientais 
ganham hoje ainda maior importância na vida e nas relações internacionais, pois, face à importância e 
finitude de recursos, elas constituem factor de maior disputa económica, política e geoestratégica 
entre as grandes potências 
In Audiência Online | 03-11-2021 

 
 

COMÉRCIO&INDUSTRIA - CEPSA APRESENTA VANTAGENS DO CARTÃO STARRESSA 

COMÉRCIO&INDUSTRIA - CEPSA APRESENTA VANTAGENS DO CARTÃO STARRESSA Segunda, 01 
Novembro 2021 20:46 | Actualizado em Segunda, 01 Novembro 2021 21:12 Cepsa apresenta 
vantagens do cartão StarRessa no Congresso da ANTRAM O cartão StarRessa da Cepsa oferece ao 
mercado de profissionais vantagens como descontos em combustíveis em 1800 postos de 
abastecimento de Portugal, Espanha e Andorra, assistência em viagem e um serviço de gestão de 
frotas exclusivo para controlar e otimizar os custos com a frota 
In VelocidadeOnline.com Online | 01-11-2021  

 
 

Caos global na cadeia de abastecimento cria crise inflacionista 

Caos global na cadeia de abastecimento cria crise inflacionista Preços das matérias-primas sobe e 
cadeias de abastecimento alguns dos ingredientes que se adivinha do cenário inflacionista prolongado. 
Distribuição, logística e setor agroalimentar revelam-se preocupados e assumem que haverá aumento 
dos preços aos clientes Filipe Pacheco photo: DR congestionadas 
In Hipersuper | 01-11-2021 
 
 

A crise energética 

As questões energéticas e ambientais ganham hoje ainda maior importância na vida e nas relações 
internacionais, pois, face à importância e finitude de recursos, elas constituem factor de maior disputa 
económica, política e geoestratégica entre as grandes potências 

https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2021-11-16-fipa-preocupada-alerta-para-consequencias-da-crise-no-preco-das-materias-primas/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1242aaf7-c4aa-47e5-b893-ac458a5b89bc&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cc7aa70-b87f-4b93-a544-ccb404e3dec9&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/governo-aprova-reducao-do-imposto-unico-de-circulacao-para-transportes-rodoviarios-de-mercadorias-804507
https://audiencia.pt/a-crise-energetica/
http://www.velocidadeonline.co.pt/index.php?p=news&cat=4&sub=35&news=50392
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ea81c18-1582-450b-9af0-fd68f853beab&analises=1&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724


In Audiência - Grande Porto | 01-11-2021  

 

 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5700f841-ae3d-4b55-9975-c7dae4dbdd7c&analises=1&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724

