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Antram: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" 

Lusa O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a encontrar 
forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In JM Online | 30-10-2021  

 

Transportes vivem "momento crítico", diz ANTRAM, a partir de Albufeira 

O responsável apontou a necessidade de ser feito "um trabalho imenso para a sobrevivência do setor 
para suportar os custos dos combustíveis e outros que se perspetivam para o próximo ano". O 
presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
afirmou em Albufeira que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a encontrar 
forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Jornal do Algarve Online | 30-10-2021  

 

Antram: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem 

JM Outubro 30, 2021 08:25 O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", 
porque não está a encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Rádio Santana FM Online | 30-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM 

No último dia do congresso da ANTRAM foram discutidas soluções para o setor dos transportes de 
mercadorias e para já em cima da mesa não estão formas de luta mais agressivas como paralisações ou 
protestos 
In TVI - Jornal das 8 | 30-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" com aumento dos combustíveis 

Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias diz que 
apoios do Governo são "importantes", mas "não vão resolver os problemas das empresas" Diário O 
presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
afirmou esta sexta-feira (29 de outubro) que o setor "está a viver um momento crítico", porque não 
está a encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Jornal do Centro Online | 30-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" 

Albufeira, Faro, 29 out 2021 (Lusa) - O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", 
porque não está a encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Lusa Online | 30-10-2021  

 

Combustíveis: Vem aí aumento dos preços das mercadorias com a crise das transportadores rodoviários 

À margem do 20.º congresso da Antram, que ontem teve início em Albufeira, o responsável apontou 
que "o preço do transporte vai ter de ser alterado e repercutido no mercado" no imediato e de uma 
forma mais urgente Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram), Pedro PolónioFoto D 
In Postal do Algarve Online | 30-10-2021  

 

"O transporte rodoviário de mercadorias vai continuar a liderar o setor do transporte de mercadorias" - 
Entrevista a Pedro Polónio 
In Expresso - Transportes & Logística | 30-10-2021  

 

Editorial - Contornar obstáculos para seguir adiante 
In Expresso - Transportes & Logística | 30-10-2021  
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Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" - Antram 

Albufeira, Faro, 29 out 2021 (Lusa) - O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", 
porque não está a encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Mundo Atual Online | 30-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" - Antram 

29 Out 2021 | 20:18 O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a 
encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Impala Online | 29-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a encontrar 
forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Notícias ao Minuto Online | 29-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico", aponta Antram 

O responsável da Antram apontou a necessidade de ser feito "um trabalho imenso para a 
sobrevivência do setor para suportar os custos dos combustíveis e outros que se perspetivam para o 
próximo ano". O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) afirmou esta sexta-feira que o setor "está a viver um momento crítico", porque 
não está a encontrar forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Observador Online | 29-10-2021  

 

CEPSA destaca vantagens do cartão StarRessa no Congresso da ANTRAM 

As vantagens e os benefícios do cartão StarRessa, estiveram em destaque no stand da CEPSA no 20.º 
Congresso da ANTRAM 29 Outubro 2021 A Cepsa,um dos expositores presentes na 20ª edição do 
Congresso da ANTRAM, esteve em exclusivo à conversa com a Pesados & Mercadorias, e explicou-nos 
que com a sua participação neste certame, pretende reforçar a parceria com a associação, estreitar 
laços, e apresentar as novas soluções que a marca está a desenvolver para melhor responder às 
expetativas de um setor do transporte de mercadorias cada vez mais exigente 
In Pesados & Mercadorias Online | 29-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM discute falta de recursos humanos no setor 

A 20.ª edição do Congresso da ANTRAM teve início hoje no Algarve. O 1º painel: "Os novos paradigmas 
do Setor", contou com Nuno Moreira (Diretor - Stanton Chase Portugal) como moderador, e Ana 
Sepúlveda (Presidente da Associação Age Friendly Portugal), Cândida Santos (Professora | Porto 
Business School) e José Bancaleiro (Managing Partner - Stanton Chase [ 
In Revista Pós-Venda Online | 29-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" - Antram 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a encontrar 
forma de resolver os problemas com a subida dos custos 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 29-10-2021  

 

Transportadoras de mercadorias ameaçam fechar 

A Associação Nacional de Transportes Públicos de Mercadorias avisa que o aumento do preço dos 
combustíveis, está a deixar o setor no limite. Sem soluções à vista ou efetivas, há empresas que 
ameaçam fechar portas 
In TVI24 - Jornal 24 | 29-10-2021 

 

Ministro das Infraestruturas aponta culpados pelo atraso na ferrovia 

https://mundoatual.pt/crise-energia-transportadores-rodoviarios-de-mercadorias-vivem-momento-critico-antram/
https://www.impala.pt/noticias/politica/criseenergia-transportadores-rodoviarios-de-mercadorias-vivem-momento-critico-antram/
https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=255791D3-10A8-4482-A19F-E444F3AA3FBC
https://observador.pt/2021/10/29/transportadores-rodoviarios-de-mercadorias-vivem-momento-critico-aponta-antram/
http://pesadosemercadorias.com/pt/noticia/2363/cepsa-destaca-vantagens-do-cartao-starressa-no-congresso-da-antram
https://posvenda.pt/congresso-da-antram-discute-falta-de-recursos-humanos-no-setor/
https://www.sapo.pt/noticias/economia/transportadores-rodoviarios-de-mercadorias_617c4a2340f43c1cc0736578
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a6a08a2-def2-4e4e-8592-66e7058cf96c&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724


O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, diz que a melhor maneira de o país passar entre os 
pingos da chuva é nada decidir e deu como exemplos, a TAP e o novo aeroporto. No congresso da 
ANTRAM, apontou culpas ao PS, PSD e CDS, pelo atraso de Portugal na ferrovia 
In TVI24 - Notícias 24 | 29-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias vivem "momento crítico" - Antram 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) afirmou hoje que o setor "está a viver um momento crítico", porque não está a encontrar 
forma de resolver os problemas com a subida dos custos "O que está a acontecer é um momento 
crítico, porque o setor não está a conseguir resolver até agora os problemas que estão a advir com a 
subida dos custos", referiu Pedro Polónio, em Albufeira 
In Visão Online | 29-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM - preço dos combustíveis 

Por causa da escalada dos preços dos combustíveis, o cenário é de pré-rutura no setor do transporte 
de mercadorias. O alerta é do presidente da ANTRAM. Em dia de congresso da ANTRAM, Pedro Polónio 
prevê que no prazo de 6 meses as empresas comecem a fechar 
In Renascença - Notícias | 29-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM - preço dos combustíveis 

Por causa da escalada dos preços dos combustíveis, o cenário é de pré-rutura no setor do transporte 
de mercadorias. O alerta é do presidente da ANTRAM. 
In Renascença - Notícias | 29-10-2021  

 

ANTRAM avisa que o setor do transporte de mercadorias está em pré-rutura 

Transportadores de mercadorias alertam para o risco de fecho de empresas nos próximos meses, se 
não forem tomadas medidas urgentes de apoio. Temem, para além da crise do preço dos 
combustíveis, a iminência da dissolução da Assembleia da República 
In Renascença Online | 29-10-2021  

 

Cepsa apresenta as vantagens do seu cartão StarRessa no 20º Congresso da ANTRAM 

A Cepsa estará representada no vigésimo Congresso da associação ANTRAM, onde apresentará as 
vantagens associadas ao cartão StarRessa A Cepsa estará representada no Congresso da ANTRAM, 
onde apresentará as vantagens associadas ao cartão StarRessa, um meio de pagamento inovador, 
pensado para os profissionais dos transportes que reúne todos os produtos e serviços necessários para 
a gestão de frotas 
In Revista Cargo Online | 29-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM - preço dos combustíveis 

É precisamente dedicado à subida do preço dos combustíveis o congresso anual dos representantes 
dos transportes de mercadoria que começa no Algarve daqui a pouco. Declarações de Pedro Polónio, 
ANTRAM. 
In TVI - Jornal da Uma | 29-10-2021  

 

Preços dos combustíveis debatidos em congresso da ANTRAM 

Há cerca de duas semanas a ANTRAM mudou o assunto do congresso para que fossem debatidas 
soluções para o aumento dos preço dos combustíveis. A associação representa mais de duas mil 
empresas de transporte 
In TVI 24 Online | 29-10-2021  

 

Fortalecer a ANTRAM e os seus associados numa fase de grandes desafios 

Começa hoje no Algarve o 20º Congresso da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias. A temática em debate, "Desistir não é solução enquanto houver caminho 
para percorrer", não podia ser mais pertinente, numa altura em que assistimos a um alívio nas 
restrições da pandemia, associada a uma recuperação do consumo e da economia, mas que 
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simultaneamente nos deparamos com uma cotação em alta dos preços da energia e a uma pressão da 
sociedade para diminuir a pegada ecológica 
In Dinheiro Vivo Online | 29-10-2021  

 

Transportadores definem medidas para contestar subida nos combustíveis 

Transportadores definem medidas para contestar subida nos combustíveis Por Simone Silva em 06:30, 
29 Out 2021 As transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas nestes dois dias, 
para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do 
Governo 
In MultiNews Online | 29-10-2021  

 

Congresso da ANTRAM - preço dos combustíveis 

Por causa da escalada dos preços dos combustíveis, o cenário é de pré-rutura no setor do transporte 
de mercadorias. O alerta é do presidente da ANTRAM. EM dia de congresso da ANTRAM, Pedro Polónio 
prevê que no prazo de 6 meses as empresas comecem a fechar 
In Renascença - Notícias | 29-10-2021  

 

Destaques da Rádio Renascença 

Destaques da Rádio Renascença. 
In SIC - Edição da Manhã | 29-10-2021  

 

Destaques da Renascença 

Destaques da Rádio Renascença com a jornalista Beatriz Lopes. Temas: - Nova versão lei da eutanásia. - 
Dia Mundial do AVC. - Crise dos combustíveis. 
In SIC - Edição da Manhã | 29-10-2021  

 

ANTRAM: 20º Congresso realiza-se nos dias 29 e 30 de Outubro: saiba tudo sobre o evento 

O Congresso da ANTRAM decorrerá nos dias 29 e 30 de Outubro, no Palácio de Congressos do Algarve 
do Hotel Salgados Palace O 20º Congresso da ANTRAM está já ao virar da esquina: o evento decorrerá 
nos dias 29 e 30 de Outubro, no Palácio de Congressos do Algarve do Hotel Salgados Palace 
In Revista Cargo Online | 28-10-2021  

 

Vantagens exclusivas do Cartão Starressa em destaque no Congresso da ANTRAM 

A Cepsa apresenta no Congresso da ANTRAM as vantagens e os benefícios associados ao cartão 
StarRessa, um meio de pagamento pensado para os profissionais dos transportes, que reúne todos os 
produtos e serviços necessários para a gestão de frotas, alguns deles inovadores e exclusivos 
In Revista Pós-Venda Online | 28-10-2021  

 

Vantagens exclusivas do cartão StarRessa em destaque no Congresso da ANTRAM 

A Cepsa apresenta no Congresso da ANTRAM as vantagens e os benefícios associados ao cartão 
StarRessa, um meio de pagamento pensado para os profissionais dos transportes 27 Outubro 2021 A 
Cepsa apresenta no Congresso da ANTRAM as vantagens e os benefícios do cartão StarRessa, um meio 
de pagamento inovador, pensado para os profissionais dos transportes de mercadorias, que reúne 
todos os produtos e serviços necessários para a gestão de frotas, alguns deles exclusivos 
In Pesados & Mercadorias Online | 27-10-2021  

 

Cepsa apresenta vantagens cartão StarRessa no Congresso ANTRAM 

A Cepsa apresenta no Congresso da ANTRAM, que se realiza nos dias 29 e 30 outubro, no palácio de 
congressos do Algarve, no Hotel Salgados Palace, as vantagens e os benefícios associados ao cartão 
StarRessa, um meio de pagamento pensado para os profissionais dos transportes, que reúne todos os 
produtos e serviços necessários para a gestão de frotas, alguns deles inovadores e exclusivos Para além 
de um serviço de gestão de frotas exclusivo e que permite controlar e otimizar os custos com a frota, o 
cartão StarRessa oferece ainda descontos em combustíveis em 1 
In Jornal das Oficinas Online | 27-10-2021  

 

Vantagens exclusivas do cartão Starressa 
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A Cepsa apresenta no Congresso da ANTRAM as vantagens e os benefícios associados ao cartão 
StarRessa, um meio de pagamento pensado para os profissionais dos transportes, que reúne todos os 
produtos e serviços necessários para a gestão de frotas, alguns deles inovadores e exclusivos 
In Eurotransporte Online | 26-10-2021  

 

Transportadoras consideram "insuficientes" as ajudas do Governo para os combustíveis 

Tanto a associação que representa as empresas de transporte de passageiros como aquela que dá a 
cara pelos transportes de mercadorias avaliam as medidas de apoio a estes setores, que foram 
avançadas pelo Governo na sexta-feira, como insuficientes A Antrop - Associação Nacional de 
Transportes de Passageiros descreve como "insuficientes" os apoios anunciados pelo Governo para 
fazer face aos aumentos dos preços dos combustíveis 
In Expresso Online | 26-10-2021 

 

20.º Congresso da ANTRAM realiza-se no Algarve 

26 Outubro 2021 Realiza-se nos dias 29 e 30 de outubro, o 20.º Congresso da Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - ANTRAM, no Palácio de Congressos do Algarve 
Hotel Salgados Palace, em Albufeira 
In Pesados & Mercadorias Online | 26-10-2021  

 

Aumento do preços dos combustíveis 

O aumento do preço da eletricidade e também dos combustíveis, faz aumentar os custos de produção. 
Há setores que adivinham dificuldades, um deles o do transporte de mercadorias. Conversa com Adélio 
Matos, um dos proprietários da Transportes Matos da Póvoa do Varzim 
In Antena 1 - Notícias | 25-10-2021  

 

Encontre os combustíveis mais baratos com estes comparadores de preços 

Existem várias plataformas que comparam os preços dos combustíveis e que ajudam a escolher onde 
abastecer mais barato. Conheça algumas delas e use também as dicas de poupança. Comparadores de 
preços de combustíveis para encontrar o mais barato (Imagem de arquivo) © Pedro Granadeiro/Global 
Imagens Comentar Nas últimas semanas, temos assistido a uma subida constante dos preços dos 
combustíveis 
In Dinheiro Vivo Online | 25-10-2021  

 

Aumento dos combustíveis põe o país no caos 
In Top! | 24-10-2021  

 

"A Culpa é dos Economistas" 

"A Culpa é dos Economistas", com António Costa, Paulo Ferreira e Pedro Santos Guerreiro. Temas: - 
Revisão da legislação laboral. - Preço dos combustíveis. - Ataque ao regulador. - Remote Portugal. 
In TVI24 - Culpa é dos Economistas (A) | 24-10-2021  

 

Desconto até 5EUR por mês por condutor nos combustíveis 

MEDIDAS - Executivo anuncia devolução de 10 cêntimos por litro até ao máximo 50 litros por mês. 
CUSTO - Programa de apoio aos condutores e transportadores custa 300 milhões de euros. RAQUEL 
OLIVEIRA/ MIGUEL A 
In Correio da Manhã | 23-10-2021  

 

Como chegámos à grande crise energética global? 

Os preços dos produtos energéticos somam recordes. Terá a política de descarbonização da Europa 
sido “ingénua”, como sugere Nuno Ribeiro da Silva? COMBUSTÍVEIS Energia, geoestratégia e uma Os 
preços dos produtos energéticos somam recordes 
In Expresso - Economia | 23-10-2021  

 

Antram critica as medidas anunciadas pelo Ministro das Finanças 

A Antram diz que as medidas de apoio às empresas anunciadas pelo Governo tem um impacto 
praticamente nulo, o Governo apresentou hoje um pacote de medidas extraordinárias até março do 
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ano que vem para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, as empresas de transportes de 
mercadorias vão ter um alargamento da isenção do imposto único de circulação e o alargamento do 
limite usado para o gasóleo profissional 
In Antena 1 - Notícias | 22-10-2021  

 

"O Último Apaga a Luz" 

Debate das notícias da semana com o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, o especialista 
em comunicação, Rodrigo Moita de Deus, e a historiadora Raquel Varela. Temas: - Orçamento do 
Estado para 2022; - Preço dos combustíveis; - Manchetes da Semana 
In RTP3 - Último Apaga a Luz (O) | 22-10-2021  

 

Combustíveis: medidas de emergência 
In Diabo (O) | 22-10-2021  

 

Fuel prices increase again in Portugal despite tax relief 
In Algarve Resident (The) | 21-10-2021  

 

(Im)perfect storm 
In Algarve Resident (The) | 21-10-2021  

 

Transportes reduzem custos para aguentar subida do preço dos combustíveis 

Sector admite paralisação Transportes reduzem custos para aguentar subida do preço dos 
combustíveis Raquel de Sousa Silva raquel.silva@jornaldeleiria.pt a84 Confrontadas com as constantes 
subidas dos preços dos combustíveis, as empresas de transportes de mercadorias vêem as suas 
margens cair e estão a cortar noutros custos para aguentar os impactos 
In Jornal de Leiria | 21-10-2021 

 

ANTRAM antevê crise no sector: Adivinhamos cenários de insolvência a breve trecho 

Subida dos combustíveis: a ANTRAM antevê cenários de insolvência a muito breve trecho , como 
atestou o porta-voz, André Matias de Almeida A ANTRAM reuniu-se de urgência no passado dia 13 de 
Outubro para analisar a crise da escalada do preço dos combustíveis, que vem deixando as empresas 
portuguesas numa posição cada vez mais insustentável 
In Revista Cargo Online | 21-10-2021  

 

Escalada do preço dos combustíveis: ANTRAM reuniu-se com Ministro das Infra-estruturas 

Em comunicado, ao qual tivemos acesso, a ANTRAM revelou que foi convocada para uma reunião que 
teve lugar no passado dia 19 de Outubro (Terça-feira), ao final da tarde, no Ministério das Infra-
estruturas e da Habitação, onde foi recebida pelo Ministro Pedro Nuno Santos 
In Revista Cargo Online | 21-10-2021  

 

Conselho Europeu debate crise energética - Análise 

Esta questão do combustível merece a análise do diretor do jornal Eco, Pedro Sousa Carvalho. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde | 21-10-2021  

 

Compra conjunta de combustíveis? Costa defende que resultou nas vacinas e pode voltar a funcionar 

Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis. O primeiro-ministro, António Costa, diz que é preciso reformular o mecanismo de 
formulação dos preços da energia na União Europeia 
In TSF Online | 21-10-2021  

 

Governo prepara medida transitória para travar escalada dos preços dos combustíveis 

A garantia foi deixada, na quarta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento, já depois 
de ter 'prometido' aos parceiros sociais que iria reforçar as medidas para conter a evolução dos preços 
In M24 Online | 21-10-2021  

 

Combustíveis? Costa prepara "medida transitória" (e ´chega´ esta semana) 
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A garantia foi deixada, na quarta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento, já depois 
de ter 'prometido' aos parceiros sociais que iria reforçar as medidas para conter a evolução dos preços 
In Notícias ao Minuto Online | 21-10-2021  

 

ANTRAM reúne com Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

21 Outubro 2021 A ANTRAM foi convocada para uma reunião que teve lugar no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, onde foi recebida pelo Ministro Pedro Nuno Santos. Nesta reunião 
estiveram ainda presentes o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estados dos 
Assuntos Fiscais 
In Pesados & Mercadorias Online | 21-10-2021  

 

(Im)perfect storm - Portuguese government beset from all sides 

Anyone who thought the arrival of Brussels' 'bazooka billions' would start powering Portugal towards 
success will be looking in dismay at the events of the last week. The minority government intent on 
leading the country out of the pandemic is suddenly beset by problems from all sides: the health 
service is 'running on empty' - scheduling strikes through November -, the transport sector is in 
meltdown due to the rising cost of fuel, and none of the 'traditional allies' that have supported the 
minority executive since 2015 seem prepared to vote for next year's State Budget (OE 2022) 
In Portugal Resident Online | 21-10-2021  

 

Combustíveis: Governo prepara medida transitória para conter a evolução dos preços 

O Governo está a preparar uma "medida transitória" para responder à escalada dos preços dos 
combustíveis. A garantia foi deixada, na quarta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, já depois 
de ter 'prometido' aos parceiros sociais que iria reforçar as medidas para conter a evolução dos preços 
In Record FM Online | 21-10-2021  

 

Primeiro-ministro comprometeu-se a reforçar as medidas para conter a escalada do preço dos 
combustíveis 

O primeiro-ministro comprometeu-se a reforçar as medidas para conter a escalada do preço dos 
combustíveis, uma garantia deixada na concertação social onde estão representados vários setores da 
economia 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 21-10-2021  

 

Crise/Energia: PR promulga diploma sobre preços dos combustíveis mas aponta questões por resolver 

O Presidente da República anunciou hoje a promulgação do diploma que permite ao Governo limitar os 
preços dos combustíveis, considerando que, "apesar das suas evidentes limitações," representa "um 
pequeno passo para mitigar uma situação de emergência económica e social" 
In S+ Online | 21-10-2021  

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana O Governo vai apresentar até ao 
final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou o primeiro-
ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Terra de Miranda Online | 21-10-2021  

 

PR promulga diploma sobre o preço dos combustíveis 

Primeiro-ministro António Costa diz que entre hoje e amanhã serão conhecidas novas medidas para 
responder ao aumento dos preços da gasolina e do gasóleo. O Presidente da República anunciou a 
promulgação do diploma que permite fixar limites nas margens de lucro dos revendedores de 
combustível 
In TV Record Europa Online | 21-10-2021  

 

Le gouvernement en pourparlers urgents pour essayer d´arrêter la hausse des coûts du carburant 
reflétant les prix des denrées alimentaires au Portugal 

Le gouvernement est en pourparlers urgents aujourd'hui avec l'association de transporteurs ANTRAM 
pour essayer de trouver une solution pour stopper l'augmentation des coûts du carburant avant qu'elle 
ne se répercute sur les prix des denrées alimentaires au Portugal  
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In Vivre Le Portugal Online | 21-10-2021  

 
 

Costa promete medidas sobre os combustíveis 

Costa promete medidas sobre os combustíveis CRISE ENERGÉTICA O Governo vai apresentar até ao 
final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou ontem o 
primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Diário de Aveiro | 21-10-2021 

 

Costa promete medidas sobre os combustíveis 

Costa promete medidas sobre os combustíveis CRISE ENERGÉTICA O Governo vai apresentar até ao 
final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou ontem o 
primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Diário de Coimbra | 21-10-2021  

 

Costa promete medidas sobre os combustíveis 

Costa promete medidas sobre os combustíveis CRISE ENERGÉTICA O Governo vai apresentar até ao 
final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou ontem o 
primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Diário de Viseu | 21-10-2021  

 

Governo apresenta medidas até ao final da semana contra crise dos combustíveis 

Governo apresenta medidas até ao final da semana contra crise dos combustíveis # economia O 
Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou ontem o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar 
com a ANTRAM e a ANTROP 
In Diário do Minho | 21-10-2021 

 

ANTRAM reúne com Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

A ANTRAM foi convocada para uma reunião que teve lugar esta terça-feira, ao final da tarde, no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação, onde foi recebida pelo Ministro Pedro Nuno Santos. Em 
comunicado, a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias informa que 
estiveram presentes na referida reunião o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de 
Estados dos Assuntos Fiscais 
In Eurotransporte Online | 21-10-2021  

 

Marcelo fala em "situação de emergência económica e social" 
In Inevitável | 21-10-2021  

 

AntraM apresenta propostas relativas aos preços dos combustíveis 
In Jornal de Notícias | 21-10-2021  

 

Marcelo deixa avisos sobre preço dos combustíveis 
In Jornal de Notícias | 21-10-2021  

 

Marcelo avisa que travão às margens é "insuficiente" 
In Negócios | 21-10-2021  

 

Governo estuda medidas de emergência nos combustíveis 
In Público | 21-10-2021  

 

Governo apresenta medidas para conter preço dos combustíveis esta semana 

António Cotrim / Lusa O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar 
sobre o estado da Nação O primeiro-ministro garantiu, esta quarta-feira, que o Governo vai apresentar 
até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 20-10-2021  

 

- Governo promete medidas para fazer face à crise dos combustíveis até ao final da semana 
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Outubro 20, 2021Outubro 20, 2021 por Redação COMENTAR O Governo apresenta até ao final da 
semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou esta quarta-feira o 
primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Amarense Online (O) | 20-10-2021  

 

Governo vai apresentar um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis 

O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com 
a ANTRAM e a ANTROP 
In Antena Minho Online | 20-10-2021  

 

Governo anuncia esta semana mais medidas para combater preço dos combustíveis 

António Costa acredita que esta é uma crise transitória O governo prepara-se para anunciar novas 
medidas para contrariar o aumento constante do preço dos combustíveis. O anúncio dessas novas 
medidas deverá acontecer até ao final da semana, na sequência de reuniões que membros do governo 
tiveram com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(ANTRAM) e a Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) 
In Cidade Hoje Online | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas para travar aumento dos preços dos combustíveis até ao final da semana, 
garante Costa 

Primeiro-ministro diz estar a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP para encontrar as melhores 
soluções. O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a 
crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a 
trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Correio da Manhã Online | 20-10-2021  

 

PR promulga diploma sobre preços dos combustíveis mas aponta questões por resolver 

O Presidente da República anunciou hoje a promulgação do diploma que permite ao Governo limitar os 
preços dos combustíveis, considerando que, "apesar das suas evidentes limitações," representa "um 
pequeno passo para mitigar uma situação de emergência económica e social" 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 20-10-2021  

 

Governo prepara medidas para enfrentar a crise dos combustíveis 

Anúncio foi feito por António Costa, que disse que há a consciência "de que esta crise é uma crise 
transitória, mas que vai durar ao longo dos próximos meses. O Governo vai apresentar até ao final da 
semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou esta quarta-feira o 
primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Diário de Notícias Online | 20-10-2021  

 

Marcelo promulga lei que fixa margens nos combustíveis. ERSE desconhece impacto da medida nos 
preços 

Presidente da República promulgou diploma que permite ao governo limitar margens máximas na 
comercialização dos combustíveis. Regulador diz que ainda é "prematuro" prever efeitos da medida 
nos preços dos combustíveis 
In Dinheiro Vivo Online | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas para enfrentar a crise dos combustíveis até ao final da semana 

António Costa disse que há a consciência "de que esta crise é uma crise transitória, mas que vai durar 
ao longo dos próximos meses. O primeiro-ministro, António Costa © TIAGO PETINGA/LUSA Comentar 
O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com 
a ANTRAM e a ANTROP 
In Dinheiro Vivo Online | 20-10-2021  

 

Governo anuncia esta semana "medida transitória" para travar combustíveis 

https://oamarense.pt/governo-promete-medidas-para-fazer-face-a-crise-dos-combustiveis-ate-ao-final-da-semana/
https://www.antenaminho.pt/noticias/governo-vai-apresentar-um-conjunto-de-medidas-para-enfrentar-a-crise-dos-combustiveis/18898
https://cidadehoje.pt/governo-anuncia-esta-semana-mais-medidas-para-combater-preco-dos-combustiveis/
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/governo-apresenta-medidas-para-travar-aumento-dos-precos-dos-combustiveis-ate-ao-final-da-semana-garante-costa
https://www.dnoticias.pt/2021/10/20/281870-pr-promulga-diploma-sobre-precos-dos-combustiveis-mas-aponta-questoes-por-resolver/
https://www.dn.pt/politica/energia-costa-quer-uniao-europeia-a-rever-mecanismo-de-formacao-de-precos-14239041.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/marcelo-promulga-lei-que-fixa-margens-nos-combustiveis-erse-desconhece-impacto-da-medida-nos-precos-14240735.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-apresenta-medidas-para-enfrentar-a-crise-dos-combustiveis-ate-ao-final-da-semana-14239419.html


O primeiro-ministro diz que o Governo está a "a estudar uma medida transitória" para travar o 
aumento dos preços dos combustíveis, confirmou António Costa no Parlamento. O primeiro-ministro 
diz que o Governo está a "a estudar uma medida transitória" para travar o aumento dos combustíveis 
In ECO - Economia Online | 20-10-2021  

 

Costa admite aquisição conjunta de combustíveis com países da UE porque "correu bem" a mesma 
estratégia com vacinas 

O Primeiro-Ministro António Costa admitiu hoje durante o debate preparatório do Concelho Europeu, 
na Assembleia da República, a possibilidade de aquisição conjunta de combustíveis com outros países 
da EU para combater a crise energética 
In Executive Digest Online | 20-10-2021  

 

Governo estuda apoios à renovação de frotas e outras ajudas para transportadoras de mercadorias 

No prazo de duas semanas, o Governo deverá ter analisado um pacote de sete medidas de apoio 
apresentadas pelas transportadoras, e que passam por dar alguns benefícios na aquisição de novos 
veículos, tendo em conta a pressão que os preços dos combustíveis estão a causar na atividade O 
Governo reuniu-se terça-feira com a Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias para ouvir as propostas de apoio ao setor, que se diz em apuros com o 
aumento dos combustíveis 
In Expresso Online | 20-10-2021 

 

Crise dos combustíveis: Governo apresenta medidas até ao final da semana, diz Costa 

O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a 
trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto 
de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando 
que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Expresso Online | 20-10-2021 

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

20 Out 2021 | 16:51 O Governo vai apresentar até ao final da semana conjunto de medidas para 
enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o PM, acrescentando que está a trabalhar com a 
ANTRAM e a ANTROP 
In Impala Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis. Marcelo fala em "situação de emergência económica e social" 

Governo promete anunciar esta semana uma "medida transitória" para travar subida dos preços. O 
Presidente da República já promulgou o diploma que permite a fixação de margens máximas de 
comercialização nos combustíveis simples e GPL engarrafado 
In Inevitável Online | 20-10-2021 

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com 
a ANTRAM e a ANTROP 
In JM Online | 20-10-2021  

 

Medidas para conter preço dos combustíveis anunciadas "até ao fim da semana" 

O primeiro-ministro revelou que o Governo irá apresentar, "até ao final da semana", um conjunto de 
medidas "transitórias" para mitigar os efeitos da crise dos combustíveis. Uma crise que, segundo 
António Costa, deverá durar até março 
In Jornal de Notícias Online | 20-10-2021  

 

António Costa promete medidas para enfrentar crise energética até ao final da semana 

Estas soluções "têm de ser de natureza transitória", sustentou o primeiro-ministro, para não 
comprometer "aquilo que é o objetivo fundamental de enfrentar" as alterações climáticas. O Governo 
vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, 
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anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a 
ANTRAM e a ANTROP 
In Jornal Económico Online (O) | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas até ao final da semana 

Política O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a 
crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a 
trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Minho Online (O) | 20-10-2021  

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

Lisboa, 20 out 2022 (Lusa) - O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas 
para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o 
executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Mundo Atual Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis. Marcelo fala em ´situação de emergência económica e social´ 

Governo promete anunciar esta semana uma 'medida transitória' para travar subida dos preços. O 
Presidente da República já promulgou o diploma que permite a fixação de margens máximas de 
comercialização nos combustíveis simples e GPL engarrafado 
In Nascer do Sol Online | 20-10-2021  

 

Costa promete novas medidas para a crise energética até ao final da semana 

Executivo diz estar a trabalhar com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM) e com a Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) para 
encontrar soluções 
In Negócios Online | 20-10-2021 

 

Governo apresenta medidas até ao final da semana para enfrentar a crise dos combustíveis 

Lisboa, 20 out 2022 (Lusa) -- O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas 
para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o 
executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Porto Canal Online | 20-10-2021  

 

Governo promete medidas para fazer face à crise dos combustíveis até ao final da semana 

O Governo apresenta até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a 
trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Press Minho Online | 20-10-2021  

 

OE - António Costa acredita que ainda é possível um entendimento 

António Costa referiu que o Governo está a caminhar no bom sentido, no entanto ainda há 
negociações a decorrer. Declarações de António Costa. 
In Rádio Observador - Jornal Observador | 20-10-2021  

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

JM Outubro 20, 2021 05:10 O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas 
para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o 
executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Rádio Santana FM Online | 20-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

António Costa promete novas medidas transitórias para a crise energética até ao final da semana com 
o primeiro-ministro a sublinhar que está a trabalhar com a ANTRAM, associação de Transportadores 
Públicos Rodoviários de mercadorias, e com a Associação Nacional de transportes de passageiros para 
encontrar soluções 
In Renascença - Notícias | 20-10-2021  
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Combustíveis. António Costa promete "medidas transitórias" para os transportes 

O primeiro-ministro partilhou a previsão no Parlamento durante o debate de preparação do Conselho 
Europeu, que se realiza quinta-feira. António Costa disse que a crise dos preços altos vai durar até 
março do próximo ano 
In Renascença Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis. Governo discutiu "reivindicações antigas" que se tornaram mais relevantes 

O presidente da Antram disse ainda que não foram discutidas medidas para conter a escalada de preço 
dos combustíveis. O presidente da Antram adiantou que foram discutidas "reivindicações antigas" na 
reunião com o Governo desta terça-feira 
In Renascença Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis. António Costa pomete "medidas transitórias" para os transportes 

O primeiro-ministro partilhou a previsão no Parlamento durante o debate de preparação do Conselho 
Europeu, que se realiza quinta-feira. António Costa disse que a crise dos preços altos vai durar até 
março do próximo ano 
In Renascença Online | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas até ao final da semana anuncia Costa 

O Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com 
a ANTRAM e a ANTROP 
In RTP Online | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas para crise dos combustíveis até ao final da semana 

Executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP para responder a "uma crise transitória, mas 
que vai durar ao longo dos próximos meses". O Governo vai apresentar até ao final da semana um 
conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, 
acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In Sábado Online | 20-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O Presidente da República promulgou o diploma que permite fixar limites nas margens de lucro dos 
Revendedores de combustível, e o primeiro-ministro espera anunciar até ao final da semana novas 
medidas 
In SIC - Jornal da Noite | 20-10-2021  

 

Governo anuncia até ao final da semana medidas para travar subida de preço dos combustíveis 

Garantia foi dada pelo primeiro-ministro. O Governo vai apresentar até ao final da semana um 
conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou esta quarta-feira o primeiro-
ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP 
In SIC Notícias Online | 20-10-2021  

 

António Costa espera anunciar novas medidas para combater aumento dos combustíveis 

Marcelo promulgou o diploma que fica limites nos lucros das gasolineiras. O Presidente da República 
promulgou, esta quarta-feira, o diploma que permite fixar limites nas margens de lucro dos 
revendedores de combustível 
In SIC Notícias Online | 20-10-2021  

 

António Costa admite necessidade de reformular a maneira como os preços são fixados na União 
Europeia 

O primeiro-ministro vai propor aos parceiros europeus que seja estudada a possibilidade de compra de 
combustível em conjunto à semelhança do que os 27 fizeram com as vacinas contra a COVID-19, 
António Costa fez o anúncio esta tarde no Parlamento, adiantando o primeiro-ministro que com as 
vacinas, o modelo que foi encontrado funcionou bem 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

António Costa no Conselho Europeu 
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António Costa vai ao Conselho Europeu de amanhã e sexta-feira defender a reformulação do 
mecanismo que forma os preços da energia na União Europeia, vai também depender a compra 
conjunta de combustíveis 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

A isenção do IUC, o desemprego em queda há seis meses e outros destaques TSF 

A manhã informativa ficou ainda marcada pela tensão na península da Coreia, que está a alarmar a 
comunidade internacional; pelo apelo ao regresso às restrições em Inglaterra, pelo décimo aniversário 
do fim da ETA e pelo primeiro transplante de um rim de porco para um humano 
In TSF Online | 20-10-2021  

 

Governo apresenta medidas para enfrentar crise dos combustíveis até ao final da semana 

Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, que acrescentou que o executivo está a trabalhar com a 
ANTRAM e a ANTROP. Questionado à saída de um debate na Assembleia da República sobre a reunião 
do Conselho Europeu, na quinta e sexta-feira, em Bruxelas (Bélgica), sobre a crise dos combustíveis, 
António Costa disse que, "com toda a probabilidade, até ao final da semana o Governo anunciará o 
conjunto de medidas" para responder a este problema 
In TV Record Europa Online | 20-10-2021  

 

Governo em negociações com empresas de transportes 

As empresas de camionagem dizem que, com estes preços dos combustíveis, haverá falências e 
despedimentos. O Ministro do Ambiente reconhece as dificuldades e tem estado em reuniões com o 
setor, mas não há ainda decisões tomadas 
In TVI - Jornal das 8 | 20-10-2021  

 

Governo vai tomar medidas para fazer face à crise dos combustíveis 

António Costa prometeu uma apresentação até ao fim da semana O Governo vai apresentar até ao 
final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos combustíveis, anunciou esta 
quarta-feira o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com a ANTRAM e a 
ANTROP 
In TVI 24 Online | 20-10-2021  

 

"Circulatura do Quadrado" 

Na "Circulatura do Quadrado" de hoje, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão 
debater: Temas: - as causas e as consequências dos preços dos combustíveis e da energia; - desafios de 
liderança lançados aos atuais presidentes do PSD e do CDS; - negociações do Orçamento do Estado 
para 2022 
In TVI24 - Circulatura do Quadrado | 20-10-2021  

 

Debate preparatório do Conselho Europeu - Direto 

António Costa está a falar neste debate preparatório do Conselho Europeu, na Assembleia da 
República. Direto do Parlamento. Declarações de António Costa, primeiro-ministro, Pedro Cegonha, PS, 
Duarte Marques, PSD, Clara Marques Mendes, PSD, Pedro Filipe Soares, BE, João Oliveira, PCP, João 
Almeida, CDS, Nelson Batista, PAN, José Luís Ferreira, PEV, André Ventura, Chega, João Cotrim de 
Figueiredo, IL 
In TVI24 - Jornal 24 | 20-10-2021 

 

António Costa fala sobre o Orçamento do Estado - Direto 

António Costa fala, neste momento, sobre o Orçamento do Estado para 2022. Direto da Assembleia da 
República. Declarações de António Costa, primeiro-ministro. 
In TVI24 - Notícias 24 | 20-10-2021  

 

Crise/Energia: Governo apresenta medidas até ao final da semana 

O Governo vai apresentar até ao final da semana conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
combustíveis, anunciou hoje o PM, acrescentando que está a trabalhar com a ANTRAM e a ANTROP O 
Governo vai apresentar até ao final da semana um conjunto de medidas para enfrentar a crise dos 
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combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro, acrescentando que o executivo está a trabalhar com 
a ANTRAM e a ANTROP 
In Visão Online | 20-10-2021  

 

Governo quer aliviar impacto da subida do gasóleo nos transportes 

Mário Cruz / Lusa O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes O ministro do Ambiente, João 
Pedro Matos Fernandes, anunciou que o Governo está disponível para aliviar o impacto da subida do 
gasóleo nos transportes 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 20-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - Transportadores de mercadorias compensados com isenção do 
IUC 

Os transportadores de mercadorias vão ficar isentos do pagamento do Imposto Único de Circulação. É 
uma medida que tem como objetivo compensar os transportadores por causa do aumento sucessivo 
do preço dos combustíveis 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço | 20-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - Transportadores de mercadorias compensados com isenção do 
IUC 

Os transportadores de mercadorias vão ser compensados com o alargamento da isenção do Imposto 
Único de Circulação. Esta é uma medida que pretende contrariar o aumento sucessivo do preço dos 
combustíveis 
In CM TV - Notícias CM | 20-10-2021  

 

Transportadores podem ser compensados no IUC devido ao aumento dos combustíveis 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) saiu "mais 
expectante", da reunião que teve com o ministro Pedro Nuno Santos e com o secretário de Estado 
Mendonça Mendes, escreve o Correio da Manhã (CM) 
In Executive Digest Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM diz que Governo se comprometeu a dar "respostas concretas" a propostas após reunião 

Medidas não serão "suficientes para mitigar a escalada do preço de combustível caso se mantenha a 
tendência crescente verificada nos últimos tempos", refere ANTRAM. A Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu-se terça-feira com o ministro 
Pedro Nuno Santos, e com os secretários de Estado das Infraestrutas e dos Assuntos Fiscais no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
In Inevitável Online | 20-10-2021 

 

ANTRAM reúne com Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre escalada do preço dos 
combustíveis 

A ANTRAM foi convocada para uma reunião que teve lugar ontem, ao final da tarde, no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação, onde foi recebida pelo Ministro Pedro Nuno Santos. Nesta reunião 
estiveram ainda presentes o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estados dos 
Assuntos Fiscais 
In Logística Moderna Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM diz que Governo se comprometeu a dar ´respostas concretas´ a propostas após reunião 

Medidas não serão "suficientes para mitigar a escalada do preço de combustível caso se mantenha a 
tendência crescente verificada nos últimos tempos", refere ANTRAM. A Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu-se terça-feira com o ministro 
Pedro Nuno Santos, e com os secretários de Estado das Infraestrutas e dos Assuntos Fiscais no 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
In Nascer do Sol Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM reune com Governo para discutir propostas de apoio ao setor 

Medidas não serão "suficientes para mitigar a escalada do preço de combustível caso se mantenha a 
tendência crescente verificada nos últimos tempos", refere ANTRAM. A Associação Nacional de 
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Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu terça-feira com o Ministro Pedro 
Nuno Santos, e com os Secretãrios de Estado das Infraestrutas e dps Assuntos Fiscais no Ministério das 
Infraestruturas e da Habitação 
In Nascer do Sol Online | 20-10-2021  

 

Prioridade do Governo? "Não subsidiar fiscalmente os combustíveis" 

A garantia foi deixada, na terça-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, assegurando, contudo, 
que a monitorização dos preços do gasóleo e da gasolina será feita semanalmente. A prioridade do 
Governo de "não subsidiar fiscalmente os combustíveis" mantém-se 
In Notícias ao Minuto Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM expectante com resposta do Governo sobre subida dos combustíveis 

Governo e representantes dos transportes rodoviários de mercadorias voltam a reunir dentro de uma 
a duas semanas. E Costa afirma que negociações para o Orçamento "estão a dar trabalho". Rádio Obser 
In Observador Online | 20-10-2021  

 

Governo prepara medidas de emergência para as transportadoras 

Os sectores "mais expostos à crise dos combustíveis" estão em reuniões com executivo. Antrop quer 
isenção do agravamento da taxa de carbono e acesso a gasóleo profissional. Antram diz ter conseguido 
"medidas que aliviam presssão" 
In Público Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis: ANTRAM entregou ontem um conjunto de propostas ao Governo 

A ANTRAM entregou ontem um conjunto de propostas ao Governo, para diminuir o impacto da subida 
dos preços nos transportes de mercadorias, mas ainda aguarda uma resposta. Declarações de André 
Matias de Almeida, ANTRAM 
In Rádio Observador - Notícias | 20-10-2021  

 

ANTRAM quer o alargamento da isenção do Imposto Único de Circulação 

Os transportadores de mercadorias querem o alargamento da isenção do Imposto Único de Circulação 
para serem compensados do aumento sucessivo do preço de combustíveis. Os transportadores pagam 
menos 37% deste imposto 
In Renascença - Notícias | 20-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

Por outro lado, André Matias de Almeida explicou que a associação saiu da reunião apreensiva em 
relação ao futuro das empresas de transporte, recordando que o preço dos combustíveis "não irá 
parar". A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Renascença Online | 20-10-2021  

 

Governo está disponível para aliviar impacto da subida dos combustíveis nos transportes 

A ANTRAM avisa que os preços ao consumidor vão ficar mais caros, se não houver apoios para 
compensar o aumento da fatura com combustível. As transportadoras de mercadorias foram recebidas 
pelo ministro das Infraestruturas 
In RTP Online | 20-10-2021  

 

Alerta das transportadoras 

A ANTRAM avisa que os preços ao consumidor vão ficar mais caros, se não houver apoios para 
compensar o aumento da fatura com os combustíveis. As transportadoras de mercadorias foram 
recebidas pelo Ministro das Infraestruturas 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 20-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - Antram 

A Associação que representa os transportes de mercadorias apresentou ao Governo um conjunto de 
medidas para compensar a subida do preço dos combustíveis. No final do encontro, a Antram mostrou-
se confiante, porque existe abertura para negociar 
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In SIC - Primeiro Jornal | 20-10-2021  

 

Aumento dos combustíveis: Antram confiante nas negociações com o Governo 

Foram apresentadas cinco propostas para ajudar o setor com o impacto do preço dos combustíveis. A 
Associação Nacional de Transportes de Mercadorias (Antram) apresentou ao Governo um conjunto de 
medidas para compensar a subida do preço dos combustíveis 
In SIC Notícias Online | 20-10-2021  

 

ANTROP e ANTRAM apresentam propostas para minimizar o efeito da escalada dos preços dos 
combustíveis 

Para minimizar o efeito a escalada dos preços combustíveis, a Associação Nacional de Transportes 
Rodoviários Pesados de Passageiros vai propor ao governo 3 medidas. Entre elas, sublinha o presidente 
da Antrop Cabaço Martins, está o alargamento de uma medida que apenas beneficia o transporte de 
mercadorias, que é a atribuição do gasóleo profissional 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

ANTRAM defende a isenção total do imposto circulação para as empresas que apostem em veículos mais 
amigos do Ambiente 

A Associação dos patrões dos transportes de mercadorias defende a isenção total do imposto 
circulação para as empresas que apostem em veículos mais amigos do Ambiente. Isso mesmo foi 
sugerido pela Antram da reunião que ontem teve com o ministro das Infraestruturas e o secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

Governo admite alargar o corte no Imposto Único de Circulação para as empresas de transportes 

O governo admite alargar o corte no Imposto Único de Circulação para as empresas de transportes. 
Seria uma forma de as compensar pelo aumento dos preço dos combustíveis. Nesta altura, estas 
empresas já pagam menos 37% deste imposto e o governo estuda agora a possibilidade de pagarem 
ainda menos 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

Governo admite um corte no Imposto Único de Circulação para os transportadores de mercadorias 

O governo admite um corte no Imposto Único de Circulação para os transportadores de mercadorias. A 
proposta foi feita ontem pela ANTRAM ao ministro das Infraestruturas e ao secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

Governo pondera isenção total do IUC para empresas transportadoras amigas do ambiente 

A Antram sugeriu ao Governo que as empresas que usem veículos menos poluentes possam usufruir 
de isenção total do Imposto Único de Circulação. É uma proposta que a Tutela está a avaliar. A Antram 
defende a isenção total do Imposto Único de Circulação para empresas de transporte de mercadorias 
que utilizem veículos mais amigos do ambiente 
In TSF Online | 20-10-2021  

 

Antram "mais expectante" após apresentar propostas sobre combustíveis ao Governo 

O Governo agendará uma nova reunião "na próxima semana ou seguinte", depois de analisar as 
propostas apresentadas pela Antram. De acordo com a associação que representa os transportes de 
mercadorias, o Executivo ficou de estudar o tema e perceber o impacto orçamental que poderá ter no 
setor e as medidas que "pode acomodar" 
In TSF Online | 20-10-2021  

 

Combustíveis ameaçam transportes de mercadorias 

O valor dos combustíveis está a levar as empresas de transporte de mercadorias ao limite. A 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, a ANTRAM, pede medidas de 
apoio para os empresários, o Governo diz que vai estudar o tema 
In TVI - Jornal da Uma | 20-10-2021  

 

Preço dos combustíveis deve levar a aumento das transportadoras 
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O valor dos combustíveis está a levar as empresas de transporte de mercadorias ao limite. A associação 
nacional de transportes públicos rodoviários de mercadorias (ANTRAM) já alertou o Governo e pede 
medidas de apoio para os empresários 
In TVI 24 Online | 20-10-2021  

 
 

ANTRAM reuniu com o Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias está preocupada com o futuro 
do setor devido aos preços dos combustíveis. Ontem saiu da reunião com o Governo na expectativa de 
ver algumas medidas aprovadas 
In Antena 1 - Notícias | 20-10-2021  

 

Transportadores compensados com IUC 
In Correio da Manhã | 20-10-2021  

 

Transportadores vão ser compensados no Imposto Único de Circulação devido ao aumento dos 
combustíveis 

Associação apresentou propostas e saiu "expectante" da reunião com o Executivo. Os transportadores 
de mercadorias vão ser compensados do aumento sucessivo do preço dos combustíveis com o 
alargamento da isenção de Imposto Único de Circulação (IUC), apurou o CM 
In Correio da Manhã Online | 20-10-2021  

 

Governo disponível para aliviar impacto da subida do gasóleo nos transportes, diz Matos Fernandes 

Ministro do Ambiente diz que o Governo está disposto a apoiar os setores mais atingidos pela subida 
dos combustíveis, nomeadamente o transporte de mercadorias e o transporte coletivo de passageiros. 
O ministro do Ambiente diz em entrevista ao ECO que o Governo reconhece as dificuldades dos setores 
mais atingidos pela subida dos combustíveis e está disponível para tomar medidas que aliviem o 
impacto 
In ECO - Economia Online | 20-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Jornal Económico Online (O) | 20-10-2021  

 

A negociação suplementar e outras 3 coisas a saber para começar o dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta quarta-feira, dia 20 de 
outubro. Governo e sindicatos da Função Pública fazem hoje negociação suplementar O Governo volta 
a reunir-se hoje com as estruturas sindicais da função pública para uma ronda de negociação 
suplementar pedida pelos representantes dos trabalhadores, que esperam avanços em matérias 
salariais e nas carreiras 
In Notícias ao Minuto Online | 20-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

De acordo com o porta-voz da associação, André Matias de Almeida, o Governo agendará uma nova 
reunião "na próxima semana ou seguinte", depois de analisar as propostas apresentadas pela Antram. 
A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou esta terça-feira 
estar "mais expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas 
que poderão suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Observador Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM reuniu com o Governo 

A Associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias reuniu-se com o Governo e 
apresentou um conjunto de propostas para minimizar o impacto do aumento dos combustíveis nas 
empresas. Declarações de André Matias de Almeida, porta-voz ANTRAM 
In RTP1 - Bom Dia Portugal | 20-10-2021  
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Aumento do preço dos combustíveis - ANTRAM 

A ANTRAM aguarda com expectativa a resposta do Governo a um conjunto de propostas e medidas 
apresentadas com vista a suavizar o impacto aumento dos combustíveis. A associação que representa 
as empresas de transportes rodoviários de mercadorias diz que o Ministério das Infraestruturas 
prometeu analisar os documentos entregues 
In SIC - Edição da Manhã | 20-10-2021  

 

Antram mostra-se ´´mais expectante´´ após apresentar propostas ao Governo 

O Executivo deverá voltar a receber a associação, depois de ter analisado as propostas. A associação 
que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou esta terça-feira estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In SIC Notícias Online | 20-10-2021  

 

ANTRAM reúne com o ministro Pedro Nuno Santos 

A ANTRAM aguarda nos próximos dias por uma resposta do governo. A Associação que representa os 
transportes rodoviários de mercadorias reuniu-se ontem com o ministro das Infraestruturas e entregou 
um documento com um conjunto de medidas para aliviar o impacto para as empresas do aumento do 
preço dos combustíveis 
In TSF - Notícias | 20-10-2021  

 

Costa admite voltar a baixar imposto sobre os combustíveis 

Hugo Delgado / Lusa O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos 
combustíveis será devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos 
petrolíferos (ISP), afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 19-10-2021  

 

ANTRAM reúne com o ministro Pedro Nuno Santos 

A Antram apresentou um conjunto de propostas e medidas que poderá suavizar o impacto do aumento 
dos combustíveis nas empresas. Declarações do porta-voz da Antram, André Matias de Almeida. 
In Antena 1 - Notícias | 19-10-2021  

 

Crise/Energia: Aumento da receita do IVA será devolvido semanalmente em sede de ISP - Costa 

O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será 
devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), 
afirmou hoje o primeiro-ministro 
In Antena Livre Online | 19-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 19-10-2021  

 

Aumento da receita do IVA será devolvido semanalmente com descida do ISP, anuncia Costa 

O primeiro-ministro defendeu que a atual situação global de aumento de preços da energia tem de ser 
gerida "com prudência", sem alterar a prioridade definida pelo Governo "de não subsidiar fiscalmente 
os combustíveis" 
In Diário de Notícias Online | 19-10-2021  

 

Crise/Energia: Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

19 Out 2021 | 22:36 A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias 
considerou hoje estar "mais expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de 
propostas e medidas que poderão suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Impala Online | 19-10-2021  

 

Crise/Energia: Aumento da receita do IVA será devolvido semanalmente em sede de ISP - 
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O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será 
devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), 
afirmou hoje o primeiro-ministro 
In Jornal de Abrantes Online | 19-10-2021  

 

Governo admite voltar a descer imposto dos combustíveis 

O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será 
devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), 
afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In Jornal de Notícias Online | 19-10-2021  

 

Costa admite descer imposto dos combustíveis sempre que preço subir 

Energia O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis 
será devolvido semanalmente através de uma redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), 
afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In Minho Online (O) | 19-10-2021  

 

Crise/Energia: Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

Redação, 19 ou 2021 (Lusa) - A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias 
considerou hoje estar "mais expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de 
propostas e medidas que poderão suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Mundo Atual Online | 19-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Notícias ao Minuto Online | 19-10-2021  

 

Revista de Imprensa 

Aumentos da energia fazem disparar preços na produção industrial Portugal quer levar 100 empresas 
ao maior palco industrial do mundo Exportar para Reino Unido é "mais difícil e mais caro", diz 
investigador Empresas vão receber mais de 12 mil milhões do PRR e do Portugal 2030 Vida mais 
sustentável depende de apoios e da redução [ 
In Portugal Têxtil Online | 19-10-2021  

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

Por outro lado, André Matias de Almeida explicou que a associação saiu da reunião apreensiva em 
relação ao futuro das empresas de transporte, recordando que o preço dos combustíveis "não irá 
parar". A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Renascença Online | 19-10-2021  

 

ANTRAM alerta Governo para situação insustentável: empresas encontram-se no limite 

As empresas estão actualmente no limite , avisou a associação ANTRAM, através das palavras do seu 
porta-voz, André Matias de Almeida A ANTRAM veio a terreiro, no passado Sábado (dia 16 de 
Outubro), alertar para a situação cada vez mais grave que o sector do transporte rodoviário de 
mercadorias vive, à mercê da escalada dos preços dos combustíveis 
In Revista Cargo Online | 19-10-2021  

 

Governo admite voltar a baixar o imposto sobre os combustíveis 

António Costa disse que o Governo vai avaliar todas as semanas a possível descida desse imposto se os 
preços continuarem a subir. A ANTRAM avisou que os preços aos consumidores vão ficar mais altos.  
In RTP Online | 19-10-2021  

 

Antram mostra-se mais expectante após apresentar propostas ao Governo 
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A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar mais 
expectante , depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In RTP Online | 19-10-2021  

 

Governo admite voltar a baixar o imposto sobre os combustíveis 

O Governo admitiu voltar a baixar o imposto sobre os combustíveis. António Costa disse que o Governo 
vai avaliar todas as semanas a possível descida deste imposto, se os preços continuarem a subir. A 
ANTRAM avisou que os preços aos consumidores vão ficar mais altos 
In RTP1 - Telejornal | 19-10-2021 

 

Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 19-10-2021  

 

Novo aumento dos combustíveis 

Na crise dos combustíveis, o primeiro-ministro admitiu hoje voltar a descer o imposto, mas diz que a 
decisão vai depender de uma avaliação semanal. Declarações de André Matias Almeida, ANTRAM; 
António Costa, primeiro-ministro 
In SIC - Jornal da Noite | 19-10-2021  

 

Costa admite voltar a descer imposto sobre os combustíveis 

Ministro das Infraestruturas está reunido com o setor das transportadoras de mercadorias, que pedem 
apoios urgentes. António Costa admite voltar a descer o ISP, mas diz que decisão vai depender de 
avaliação semanal, ao mesmo tempo que o ministro das Infraestruturas se reúne com o setor das 
transportadoras de mercadorias, que pede apoios para evitar falências e perda de postos de trabalho 
In SIC Notícias Online | 19-10-2021  

 

Aumento da receita do IVA será devolvido semanalmente em sede de ISP 

Anúncio feito pelo primeiro-ministro, António Costa. O aumento extraordinário da receita de IVA 
decorrente da subida do preço dos combustíveis será devolvido semanalmente através de uma 
redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In SIC Notícias Online | 19-10-2021  

 

ANTRAM "expectante" com propostas ao Governo 

A ANTRAM diz-se "mais expectante" depois de ter apresentado ao Governo propostas e medidas para 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas. "A ANTRAM sai desta reunião mais 
expectante do que aquilo que entrou, isto porque a ANTRAM levou ao conhecimento do Governo um 
conjunto de medidas e propostas que acredita que vão fazer esbater o impacto que o aumento dos 
combustíveis está a ter nestas empresas", avançou à "Lusa" o porta-voz da associação de 
transportadores rodoviários de mercadorias, após o encontro com o ministro das Infraestruturas e 
Habitação, Pedro Nuno Santos 
In Transportes & Negócios Online | 19-10-2021  

 

Governo recebeu da ANTRAM um documento onde constam medidas para aliviar o impacto que o 
aumento dos combustíveis está a ter nas empresas 

O Governo recebeu hoje das mãos da Antram, a associação que representa os transportes rodoviários 
de mercadorias um documento onde constam um conjunto de medidas para aliviar o impacto que o 
aumento dos combustíveis está a ter nas empresas 
In TSF - Notícias | 19-10-2021  

 

Aumento da receita do IVA dos combustíveis vai ser devolvido com descida do ISP 

Primeiro-ministro afirma que o Governo não quer "subsidiar fiscalmente os combustíveis" O aumento 
extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será devolvido 
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semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), afirmou esta 
terça-feira o primeiro-ministro 
In TV Record Europa Online | 19-10-2021  

 

Combustíveis ameaçam transportes de mercadorias 

E por cá a ANTRAM, a associação que representa as empresas de transporte de mercadorias, reuniu-se 
hoje com o Governo que diz estar disponível para estudar propostas, como, por exemplo, um alívio no 
Imposto Único de circulação 
In TVI - Jornal das 8 | 19-10-2021  

 

Combustíveis: Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

Associação saiu da reunião apreensiva em relação ao futuro das empresas de transporte, recordando 
que o preço dos combustíveis "não irá parar" A associação que representa os transportes rodoviários 
de mercadorias considerou hoje estar "mais expectante", depois de ter apresentado ao Governo um 
conjunto de propostas e medidas que poderão suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas 
empresas 
In TVI 24 Online | 19-10-2021  

 

Preços dos combustíveis ameaçam transportes de mercadorias 

A escalada dos preços dos combustíveis está a refletir-se nos custos dos transportes e dos próprios 
produtos junto dos consumidores. A Antram, associação que representa as empresas de transporte de 
Mercadorias reuniu-se com o Governo que diz estar disponível para estudar propostas, como por 
exemplo um alívio no imposto único de circulação 
In TVI 24 Online | 19-10-2021  

 

Crise/Energia: Antram mostra-se "mais expectante" após apresentar propostas ao Governo 

A associação que representa os transportes rodoviários de mercadorias considerou hoje estar "mais 
expectante", depois de ter apresentado ao Governo um conjunto de propostas e medidas que poderão 
suavizar o impacto do aumento dos combustíveis nas empresas "A Antram [Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] sai desta reunião mais expectante do que 
aquilo que entrou, isto porque a Antram levou ao conhecimento do Governo um conjunto de medidas 
e propostas que acredita que vão fazer esbater o impacto que o aumento dos combustíveis está a ter 
nestas empresas", alertou à agência Lusa o porta-voz da associação, André Matias de Almeida, após 
ter-se encontrado com o ministro da ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos 
In Visão Online | 19-10-2021  

 
 

Costa admite voltar a baixar imposto sobre os combustíveis devido ao aumento da receita do IVA 

Hugo Delgado / Lusa O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos 
combustíveis será devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos 
petrolíferos (ISP), afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 19-10-2021  

 

Governo quer encontrar uma solução para travar o aumento do preço dos combustíveis 

O governo quer encontrar rapidamente uma solução para travar o aumento do preço dos 
combustíveis, antes de que haja consequências no preço dos bens alimentares. Os transportadores 
pressionam o governo para travar o aumento 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço | 19-10-2021  

 

Costa coloca em cima da mesa nova redução do imposto dos combustíveis 

Primeiro-ministro afirmou que a atual situação global de aumento de preços da energia deve ser gerida 
"com prudência". O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos 
combustíveis será devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos 
petrolíferos (ISP), afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro 
In CM TV Online | 19-10-2021  

 

Aumento da receita do IVA será devolvido semanalmente através de uma redução do ISP 

https://recordeuropa.com/noticias/portugal/aumento-da-receita-do-iva-dos-combustiveis-vai-ser-devolvido-com-descida-do-isp-19-10-2021/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67e66918-5fd6-4a56-ab60-cf6608ca8cb8&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724
https://tvi24.iol.pt/economia/preco-combustiveis/combustiveis-antram-mostra-se-mais-expectante-apos-apresentar-propostas-ao-governo
https://tvi24.iol.pt/amp/videos/economia/precos-dos-combustiveis-ameacam-transportes-de-mercadorias/616f1b250cf2279e5b742cee
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2021-10-19-crise-energia-antram-mostra-se-mais-expectante-apos-apresentar-propostas-ao-governo/
https://zap.aeiou.pt/costa-admite-voltar-a-baixar-imposto-sobre-os-combustiveis-devido-ao-aumento-da-receita-do-iva-439022
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a9d606dc-9189-46d4-a893-0116848c2d69&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724
https://www.cm-tv.pt/atualidade/detalhe/costa-coloca-em-cima-da-mesa-nova-reducao-do-imposto-dos-combustiveis


O aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será 
devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), 
afirmou hoje o primeiro-ministro 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 19-10-2021  

 

Alívio no ISP ainda sem reflexo nos preços e governo insiste em fixar margens no setor 

Empresas e consumidores desesperam com a subida dos preços da gasolina e do gasóleo, mas o 
executivo não cede quanto à carga fiscal. Marcelo alerta para o impacto da crise energética na retoma 
da economia 
In Diário de Notícias Online | 19-10-2021  

 

Combustíveis. Transportadoras "muito expectantes" na reunião com o Governo 

Os aumentos nos preços dos combustíveis têm empurrado as empresas de transportes para uma 
"situação dramática", pelo que a Antram, associação representante do setor, vai reunir com o 
Governo, na esperança de conseguir apoios A Antram - Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias vai reunir com o Governo esta terça-feira, pelas 17 horas, 
confirmou fonte do setor ao Expresso 
In Expresso Online | 19-10-2021 

 

Government in urgent talks to try and stop rise in fuel costs reflecting on Portugal´s food prices 

The government is in urgent talks today with transporters association ANTRAM to 'try and find a 
solution to halt the increase in fuel costs before it reflects on Portugal's food prices'. Just that 
sentence, reproduced from one of today's newspapers, indicates how difficult the task is 
In Portugal Resident Online | 19-10-2021  

 

Costa admite novas descidas no ISP e espera medidas de fundo da UE 

O primeiro-ministro defendeu que a "coerência" da política do Governo nesta matéria e acredita que a 
subida dos preços dos combustíveis é "extraordinária". O primeiro-ministro garantiu que o Governo irá 
intervir, semanalmente, no preço dos combustíveis enquanto prosseguir a escalada, descendo alguns 
cêntimos no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que tiver aumento de receita por via 
do IVA 
In Público Online | 19-10-2021 
 
 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O primeiro-ministro garante que a subida abrupta dos preços dos combustíveis preocupa o Governo. 
Há uma reunião agendada para as 5 da tarde com a Associação dos Transportadores de Mercadorias. 
António Costa diz que todas as semanas vai proceder à devolução do IVA, tendo em conta pelo 
aumento do preço dos combustíveis 
In Renascença - Notícias | 19-10-2021  

 

Governo admite voltar a baixar o imposto sobre produtos petrolíferos 

O Governo admite voltar a baixar o imposto sobre produtos petrolíferos. O primeiro-ministro diz que o 
IVA a mais que está a ser arrecadado, vai ser devolvido aos portugueses. Declarações de António Costa, 
PM; André Matias de Almeida, ANTRAM 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 19-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - António Costa 

O primeiro-ministro insiste que o Governo está a acompanhar a evolução do preço dos combustíveis, 
continua também a defender o ajuste do ISP espera, por isso, que a União Europeia possa adotar 
medidas que resolvam a raiz do problema 
In SIC - Primeiro Jornal | 19-10-2021  

 

Aristides de Sousa Mendes tem honras de Panteão Nacional 
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Aristides de Sousa Mendes recebe hoje honras de Panteão Nacional. Direto da cerimónia. Discursos de: 
Margarida de Magalhães Ramalho, Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa. Declarações no final de 
António Costa aos jornalistas 
In SIC Notícias - Edição do Meio-Dia | 19-10-2021  

 

ANTRAM reúne com o ministro Pedro Nuno Santos 

Com os preços dos combustíveis sempre a subir nas últimas semanas, a ANTRAM vai deixar muito clara 
esta tarde junto do Governo, o descontentamento com esta situação. A Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias foi convocada para esta reunião pelo ministro 
Pedro Nuno Santos 
In TSF - Notícias | 19-10-2021  

 

ANTRAM reúne com o ministro Pedro Nuno Santos 

Com os preços dos combustíveis sempre a subir nas últimas semanas, a ANTRAM vai deixar muito clara 
esta tarde junto do Governo, o descontentamento com esta situação. A Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias foi convocada para esta reunião pelo ministro 
Pedro Nuno Santos 
In TSF - Notícias | 19-10-2021  

 

Antram não faz ultimato ao Governo, mas espera solidariedade com o setor 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias foi convocada pelo 
ministro Pedro Nuno Santos para uma reunião, esta terça-feira, às 17h00. Um encontro que contará, 
ainda, com a presença do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes 
In TSF Online | 19-10-2021  

 

Aristides de Sousa Mendes tem honras de Panteão Nacional 

Direto do Panteão Nacional onde está a tocar o hino nacional. Declarações em direto de António Costa, 
primeiro-ministro. 
In TVI24 - Jornal 24 | 19-10-2021 

 

Governo reúne-se com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias 

O Governo reúne-se hoje com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias, 
devido ao aumento do preço dos combustíveis. O ministro das Infraestruturas e o secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais vão discutir medidas para minimizar o impacto dos aumentos das últimas semanas 
In Antena 1 - Notícias | 19-10-2021  

 

Governo reúne-se com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias 

O Governo reúne-se hoje com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias 
devido ao aumento do preço dos combustíveis. O Ministro das Infraestruturas e o Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais vão discutir medidas para minimizar o impacto dos aumentos das últimas 
semanas, adianta o Correio da Manhã 
In Antena 1 - Notícias | 19-10-2021  

 

Transportadores pressionam Governo 
In Correio da Manhã | 19-10-2021  

 

Transportadores pressionam Governo para travar aumento dos combustíveis 

Pedro Nuno Santos e Mendonça Mendes chamam operadores para discutir solução para situação dos 
combustíveis não se repercutir no preço dos bens alimentares. O Governo quer encontrar rapidamente 
uma solução para travar o aumento dos combustíveis, antes que este se repercuta no preço dos bens 
alimentares 
In Correio da Manhã Online | 19-10-2021  

 

Governo recusa ir além do alívio de 2 cêntimos e «deixa retoma em risco» 
In Diário de Notícias | 19-10-2021  

 

Alívio no ISP ainda sem reflexo nos preços e governo insiste em fixar margens no setor 
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Empresas e consumidores desesperam com a subida dos preços da gasolina e do gasóleo, mas o 
executivo não cede quanto à carga fiscal. Marcelo alerta para o impacto da crise energética na retoma 
da economia 
In Dinheiro Vivo Online | 19-10-2021  

 

Pulsar económico 
In JM | 19-10-2021  

 

Transportadoras pedem ao Governo para travar aumentos nos combustíveis 

Governo reúne hoje com associações do setor para discutir soluções para que o aumento dos 
combustíveis não se repercuta no preço dos bens alimentares. O Governo reúne-se esta terça-feira 
com os transportadores para tentar travar o aumento dos preços dos bens alimentares, na sequência 
do aumento dos combustíveis, revela o Correio da Manhã 
In Sábado Online | 19-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O preço dos combustíveis voltou a subir esta semana. É o 35º aumento desde o início do ano. 
Declarações de Marcelo rebelo de Sousa, Gustavo Duarte (ANTRAM) e de Matos Fernandes. 
In Porto Canal - Noite Informativa | 18-10-2021  

 
Falências podem disparar 

O economista Mira Amaral defende que transição energética tem de ser lenta. Já para Luís Aguiar-
Conraria tudo depende “se queremos levar as alterações climáticas a sério ou não”. Sónia Peres Pinto 
Os preços dos combustíveis não param de subir e a medida anunciada pelo Governo , em reduzir o 
Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em um cêntimo no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina 
desde sábado, mantendo-se em vigor até ao final de janeiro de 2022 , não parece aliviar as mais 
variadas atividades que garantem estar esmagadas pelos elevados custos 
In Inevitável | 18-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O impacto destas variações na hora de abastecer os carros é evidente. Encher um depósito de 50 litros 
de gasolina simples no dia 1 de janeiro custava pouco mais de 70 euros, agora custa cerca de 86 euros 
ou quase, ou seja, atestar um depósito de 50 litros de gasolina simples custa agora mais quase 16 
euros do que no início do ano 
In RTP1 - Telejornal | 18-10-2021 

 

Preço dos combustíveis volta a subir 

O preço dos combustíveis voltou a aumentar, anulando a ajuda do Estado anunciada na semana 
passada. O Presidente da República já avisou que com aumentos sucessivos, não há arranque 
económico. Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; João Matos 
Fernandes, ministro do Ambiente; Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral APED; André Matias Almeida, 
porta-voz ANTRAM 
In SIC - Jornal da Noite | 18-10-2021  

 

Impacto do preço da energia 

Portugal está há algumas semanas a entrar numa situação problemática do ponto de vista energético, 
tal como como vimos outros países europeus, mas não apenas com os preços dos combustíveis fósseis, 
por outro lado também com o aumento dos preços da energia elétrica e do gás natural que muitos 
problemas estão a trazer empresas, nomeadamente do setor secundário como empresas têxteis 
In SIC Notícias - Edição da Noite | 18-10-2021  

 

Preço dos combustíveis volta a subir e Marcelo alerta para dificuldade no crescimento da economia 

Subida anula a ajuda do Estado anunciada na semana passada. O preço dos combustíveis voltou a 
aumentar e, em alguns postos de abastecimento, o litro de gasolina e de gasóleo está dois cêntimos 
mais caro, uma subida que anula a ajuda do Estado anunciada na semana passada e que leva o 
Presidente da República a avisar que, com aumentos sucessivo, não há arranque económico 
In SIC Notícias Online | 18-10-2021  
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Entrevista André Matias de Almeida 

Entrevista André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, uma das associações do setor mais 
afetado por esta subida dos preços dos combustíveis. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço | 18-10-2021  

 

Peço dos combustíveis continua a aumentar 

Esta segunda-feira o preço dos combustíveis vai subir pela 35.ª vez este ano. A subida, de 1,5 cêntimos, 
anula o impacto da descida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) anunciado 
pelo Governo e que vai vigorar até ao último dia do ano 
In MundialFM Online | 18-10-2021  

 

Aumento dos Combustíveis. Falências podem disparar 

O economista Mira Amaral defende que transição energética tem de ser lenta. Já para Luís Aguiar-
Conraria tudo depende 'se queremos levar as alterações climáticas a sério ou não'. Os preços dos 
combustíveis não param de subir e a medida anunciada pelo Governo - em reduzir o Imposto Sobre os 
Produtos Petrolíferos (ISP) em um cêntimo no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina desde sábado, 
mantendo-se em vigor até ao final de janeiro de 2022 - não parece aliviar as mais variadas atividades 
que garantem estar esmagadas pelos elevados custos 
In Nascer do Sol Online | 18-10-2021  

 

Descida do ISP com impacto muito reduzido para empresas 

A alta do preço dos combustíveis forçou o Governo a intervir, anunciando uma descida temporária do 
ISP. A Antram diz que esta redução é apenas um paliativo e prevê uma onda de insolvências. Os 
elevados preços dos combustíveis e da eletricidade são dois fatores que estão a penalizar a atividade 
das empresas e a pressionar o Governo, num momento em que se debate a Orçamento do Estado para 
2022 
In Negócios Online | 18-10-2021 

 

"Empresas no limite". ANTRAM alerta para "ausência de competitividade" 

As empresas de transporte rodoviário de mercadorias "estão no seu limite" face aos aumentos nos 
combustíveis. O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM), André Matias de Almeida, reiterou, esta segunda-feira, que as empresas do 
setor estão no limite por causa dos preços dos combustíveis, alertando também para a "ausência de 
competitividade" 
In Notícias ao Minuto Online | 18-10-2021  

 

Preço dos combustíveis voltou a subir 

O preço do gasóleo e da gasolina aumentou esta segunda-feira, dia 18. Apesar dos protestos conta o 
aumento do preço dos combustíveis, esta semana arrancou com mais uma subida no valor do gasóleo 
e da gasolina 
In On FM Online | 18-10-2021  

 

ANTRAM diz que empresas estão "no limiar da sobrevivência" 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, destaca que o setor de transporte de mercadorias 
registou recentemente "o maior aumento salarial da história desde o 25 de Abril". "Se a essa folha 
salarial somarmos aumento dos preços dos combustíveis", que de acordo com o responsável 
representam 30 a 40 por cento das despesas destas empresas, a única solução para a sua 
sobrevivência é aumentar o preço junto dos clientes 
In RTP Online | 18-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - porta voz da Antram 

O porta-voz da Antram, Associação Nacional de transportes de mercadorias, disse no Bom Dia Portugal 
esta manhã que as empresas estão no limite, com falências e despedimentos. 
In RTP1 - Bom Dia Portugal | 18-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - porta voz da Antram 
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André Matias de Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportes de Mercadorias, está no 
Bom Dia Portugal para falar sobre o constante aumento do preço dos combustíveis e as consequências 
para o sector do transporte de mercadorias 
In RTP1 - Bom Dia Portugal | 18-10-2021  

 

Petrolíferas e revendedores são os responsáveis pela escalada de preços nos combustíveis 

O governo garante que as empresas petrolíferas e os revendedores são os responsáveis pela escalada 
de preços nos combustíveis. O ministro do Ambiente afirma que há anos que a carga fiscal não é 
alterada, as petrolíferas e os revendedores dizem que mão podem reduzir mais as margens de venda 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 18-10-2021  

 

Combustíveis mais caros 

A ANTRAM avisa que o elevado preço dos combustíveis pode gerar atrasos e falhas na entrega e 
distribuição de todo o tipo de mercadorias, desde os bens de primeira necessidade ao setor do 
vestuário. 
In SIC Notícias - Edição do Meio-Dia | 18-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira, o que praticamente anula a descida do 
imposto anunciada pelo Governo. Vamos voltar a debater os aumentos sucessivos. Queremos saber de 
que forma será possível controlar a escalada dos preços da gasolina e do gasóleo 
In SIC Notícias - Opinião Pública | 18-10-2021  

 

Subida do preço dos combustíveis - Empresas de transporte de mercadorias preocupadas 

As empresas de transporte de mercadorias estão preocupadas com estes aumentos e deixam um 
alerta. Será difícil evitar um aumento de preços para impedir despedimentos ou até mesmo falências. 
Declarações de Nélson Sousa, administrador da JLS Transporte; Pedro Polónio, Ass 
In TVI - Jornal da Uma | 18-10-2021  

 

ANTRAM: "Combustíveis em Portugal são 20 cêntimos mais caros" do que a média europeia 

A semana arrancou com mais uma subida no preço dos combustíveis. Ora, este aumento acaba por 
"anular" a descida do ISP, anunciada na sexta-feira pelo Governo. André Matias de Almeida, porta-voz 
da ANTRAM, disse à TVI24 que a associação olha com "imensa preocupação" para estes sucessivos 
aumentos, por causarem um "impacto brutal" da competitividade das empresas 
In TVI 24 Online | 18-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis - porta voz da Antram 

A Antram demonstra também preocupação com as alterações nos preços dos combustíveis e mostra-
se disponível para juntamente com o Governo perceber por onde passa a solução que contrarie estas 
alterações 
In TVI24 - Jornal 24 | 18-10-2021 

 

Subida do preço dos combustíveis - Análise 

Subida do preço dos combustíveis - Análise. Entrevista a André Matias de Almeida, porta-voz da 
ANTRAM, Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias. 
In TVI24 - Notícias 24 | 18-10-2021  

 
 

Descida do ISP com «impacto muito reduzido» para empresas 

A alta do preço dos combustíveis forçou o Governo a intervir, anunciando uma descida temporária do 
ISP. A Antram diz que esta redução é apenas um paliativo e prevê uma onda de insolvências. Nuno 
André Ferreira ENERGIA Descida do ISP com "impacto muito reduzido" para empresas A alta do preço 
dos combustíveis forçou o Governo a intervir, anunciando uma descida temporária do ISP 
In Negócios | 18-10-2021  

 

Governo baixou ISP: Imposto elevado desde 2016 
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Revista Gerente - Governo baixou ISP: Imposto elevado desde 2016 Depois da gasolina premium de 98 
octanas ter atingido 2 euros em vários postos de abastecimento do país, o Governo decidiu reduzir 
temporariamente o ISP (Imposto Sobre os produtos Petrolíferos) desde Sábado (16/10) até final de 
Janeiro do próximo ano 
In Revista Gerente Online | 18-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In RTP Online | 17-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Faltam poucas horas para os combustíveis aumentarem outra vez. A partir da meia-noite, a gasolina 
sobe 2 cêntimos e o gasóleo um cêntimo. Isto significa que a mexida do Governo no imposto sobre os 
combustíveis não teve qualquer efeito no bolso dos portugueses, porque os preços afinal vão ficar na 
mesma 
In TVI - Jornal das 8 | 17-10-2021  

 

Le gouvernement appelle à l´arrêt de la hausse des prix du carburant 

Face à la menace d'une grève des camionneurs à cause de la hausse des coûts du carburant, le 
gouvernement a réduit sa ponction fiscale sur le prix de chaque litre, ce qui signifie que le prix de 
l'essence et du diesel a baissé du jour au lendemain 
In Vivre Le Portugal Online | 17-10-2021  

 

Transportadores de mercadorias "estão no limite" 

Transportadores de mercadorias "estão no limite" A associação que representa os transportadores 
rodoviários de mercadorias considera que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá 
um «impacto muito reduzido» e lembra que as empresas «estão no seu limite», antevendo 
insolvências «a breve trecho» 
In Diário de Aveiro | 17-10-2021 

 

Transportadores de mercadorias "estão no limite" 

Transportadores de mercadorias "estão no limite" A associação que representa os transportadores 
rodoviários de mercadorias considera que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá 
um «impacto muito reduzido» e lembra que as empresas «estão no seu limite», antevendo 
insolvências «a breve trecho» 
In Diário de Coimbra | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 
In Diário de Notícias da Madeira | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

Antram considera que a descida do ISP terá um impacto "muito reduzido" © Rui Oliveira/Global 
Imagens Comentar A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias 
considerou neste sábado que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto 
muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve 
trecho" 
In Dinheiro Vivo Online | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias elogia a descida do ISP 
nos combustíveis, mas considera que a medida tem "impacto muito reduzido". A associação que 
representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou que a descida do Imposto sobre 
Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu 
limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In ECO - Economia Online | 17-10-2021  
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ANTRAM: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

Em declarações à Lusa, o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida, disse que "a descida de um e dois cêntimos no 
gasóleo e na gasolina é imediatamente consumida pela subida na próxima segunda-feira de cerca de 
dois cêntimos" 
In Jornal Económico Online (O) | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias dizem que estão no limite 

FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR ANTRAM, associação que representa os transportadores rodoviários de 
mercadorias, considerou que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos terá um impacto muito 
reduzido e lembra que as empresas estão no seu limite antevendo insolvências a breve trecho 
In Mirante Online (O) | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou que a descida 
do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as 
empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Mundo Português Online | 17-10-2021  

 

Preço dos combustíveis volta a subir. Crise à vista no abastecimento de mercadorias. Posto espanhol faz 
descontos a portugueses 

Aumento praticamente anula a descida do imposto. Em Espanha, já há um posto de combustível 
espanhol a praticar descontos especiais para portugueses. A ANTRAM vai reunir em Congresso no 
Algarve e alerta para possível crise de abastecimento de mercadorias em todo o país Foto D 
In Postal do Algarve Online | 17-10-2021  

 

ANTRAM avisa para insolvências no sector 

A ANTRAM antecipa insolvências "a breve trecho", porque as empresas "estão no seu limite". A 
anunciada descida do ISP terá um "impacto muito reduzido", avisa. "A descida de um e dois cêntimos 
no gasóleo e na gasolina é imediatamente consumida pela subida na próxima segunda-feira de cerca 
de dois cêntimos", disse hoje, à "Lusa", André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM 
In Transportes & Negócios Online | 17-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

ANTRAM alerta que a descida do ISP tem "impacto muito reduzido" A associação que representa os 
transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos 
Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", 
antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Cidade FM Online | 17-10-2021  

 

Orçamento de Estado no seu bolso - medidas do Governo 
In Correio da Manhã | 17-10-2021 
 
 

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

ANTRAM alerta que a descida do ISP tem "impacto muito reduzido". A associação que representa os 
transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos 
Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", 
antevendo insolvências "a breve trecho" 
In M80 Online | 17-10-2021  

 

Transportadoras de mercadorias temem insolvências face ao custo do combustível 

ANTRAM A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje 
que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra 
que as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Minho Online (O) | 17-10-2021  
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Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

ANTRAM alerta que a descida do ISP tem "impacto muito reduzido". A associação que representa os 
transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos 
Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", 
antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Rádio Comercial Online | 17-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

17 outubro 2021 07:22 Agência Lusa Partilhar Crise/Energia: Transportadores rodoviários de 
mercadorias "estão no limite" LUSA ANTRAM alerta que a descida do ISP tem "impacto muito 
reduzido" 
In Smooth FM Online | 17-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e [...] 16 Out 2021, 9:14 Lusa 30 
Crise/Energia: Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores A 
escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais diversos 
setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de passageiros e de 
mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Agroportal Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite", alerta Antram 

Associação antevê insolvências "a breve trecho". A associação que representa os transportadores 
rodoviários de mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) 
terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", antevendo 
insolvências "a breve trecho" 
In Correio da Manhã Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que 
as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Com o gasóleo e a gasolina nos preços mais altos dos últimos três anos, em Portugal, várias atividades 
económicas estão preocupadas A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, 
alertas e protestos nos mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e 
metalomecânica ao transporte de passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, 
pedreiras, madeira e mobiliário 
In Diário de Notícias Online | 16-10-2021 
 

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

16 Out 2021 | 21:03 A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias 
considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos terá um "impacto muito 
reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Impala Online | 16-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

Redação, 16 out 2021 (Lusa) - A associação que representa os transportadores rodoviários de 
mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um 
"impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a 
breve trecho" 
In Mundo Atual Online | 16-10-2021  
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Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que 
as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Notícias ao Minuto Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que 
as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Notícias de Coimbra Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite". Nuvem das insolvências já paira no ar 

Escalada no preço dos combustíveis e falta de atualização dos preços cobrados há 10 anos aumentam a 
pressão sobre os transportadores rodoviários de mercadorias. A associação que representa os 
transportadores rodoviários de mercadorias considerou este sábado que a descida do Imposto sobre 
Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu 
limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Observador Online | 16-10-2021  

 

O imposto não ia baixar, mas baixou (pouco). O que mudou na política para os combustíveis? 

António Costa afastou qualquer baixa da fiscalidade nos combustíveis, mas o Governo acabou por 
baixar, ainda que pouco, o imposto. Quais as razões e explicações. E que diferença vai fazer? "É uma 
política correta não dar o menor contributo para baixar a fiscalidade sobre os combustíveis 
carbonizados 
In Observador Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A Antram entende que o impacto da redução do ISP "será muito reduzido". Para a associação, que 
representa duas mil empresas, o Governo devia combater o aumento dos preços nos combustíveis 
"diminuindo a carga fiscal" 
In Público Online | 16-10-2021  

 

Antram: transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

Na sexta-feira, o Governo anunciou uma descida "de dois cêntimos no ISP da gasolina e um cêntimo no 
ISP do gasóleo" para responder à escalada dos preços dos combustíveis. Apesar de elogiar a medida, a 
Antram entende que o seu impacto "será muito reduzido" 
In Renascença Online | 16-10-2021  

 

Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que 
as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In RTP Online | 16-10-2021  

 

Empresas de transportes queixam-se do aumento do preço dos combustíveis 

As empresas de transportes dizem que a descida de um cêntimo no gasóleo não chega. Perante a 
escalada contínua dos preços, o impacto financeiro desta medida é quase insignificante. Em muitos 
casos pode estar em causa a sobrevivência de muitas destas empresas em Portugal 
In RTP1 - Telejornal | 16-10-2021 

 

ANTRAM diz que impacto da descida do imposto sobre combustíveis é muito reduzido 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias saúda esta iniciativa 
do Governo. André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, entende que a redução do imposto 
sobre produtos petrolíferos é um passo positivo para a negociação, mas para já o impacto da medida 
para as empresas de transporte e também para os consumidores é reduzido ou mesmo nulo 
In RTP3 - 3 às... | 16-10-2021  
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Combustíveis: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite", diz Antram 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que 
as empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 16-10-2021  

 

Empresas preocupadas com sucessivos aumentos dos combustíveis 

São vários os setores económicos preocupados com a escalada dos combustíveis. O preço do pão pode 
vir a aumentar já no início do ano e os taxistas também já admitiram rever as tarifas. Comentários de 
Gustavo Paulo Duarte, vice-presidente ANTRAM; Luís Cabaço Martins, Associação Nacional de 
Transporte de Passageiros; Carlos Ramos, pres 
In SIC - Jornal da Noite | 16-10-2021  

 

Transportadoras avisam que vão ter de subir preços 

As empresas de transportes vão ser obrigadas a subir preços por causa dos aumentos dos combustíveis 
e isso terá reflexos nos bens e serviços. O aviso foi feito pelo vice-presidente da ANTRAM. Comentários 
de Gustavo Paulo Duarte, vice-presidente da ANTRAM 
In SIC Notícias - Notícias | 16-10-2021  

 

Subida dos preços dos combustíveis - Gustavo Paulo Duarte 

Entrevista a Gustavo Paulo Duarte, vice-presidente da ANTRAM e diretor-geral da Transportes Paulo 
Duarte, sobre o impacto da subida dos preços dos combustíveis. 
In SIC Notícias - Notícias | 16-10-2021  

 

ANTRAM diz que transportadoras vão ser obrigadas a aumentar os preços 

Por causa da subida dos preços dos combustíveis. O vice-presidente da Associação Nacional de 
Transportes de Mercadorias diz que as transportadoras vão ser obrigadas a aumentar os preços por 
causa da subida dos preços dos combustíveis 
In SIC Notícias Online | 16-10-2021  

 

Condutores aproveitam para abastecer antes do aumento dos combustíveis na segunda-feira 

Há quem esteja a abastecer este fim de semana para evitar mais uma subida de preços anunciada para 
segunda-feira. Os portugueses estão indignados com o aumento do preço dos combustíveis e há quem 
esteja a abastecer este fim de semana para evitar mais uma subida de preços anunciada para segunda-
feira 
In SIC Notícias Online | 16-10-2021  

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários de mercadorias "estão no limite" 

A associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a 
descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as 
empresas "estão no seu limite", antevendo insolvências "a breve trecho" A associação que representa 
os transportadores rodoviários de mercadorias considerou hoje que a descida do Imposto sobre 
Produtos Petrolíferos (ISP) terá um "impacto muito reduzido" e lembra que as empresas "estão no seu 
limite", antevendo insolvências "a breve trecho" 
In Visão Online | 16-10-2021  

ANTRAM diz que o impacto da descida do imposto sobre combustíveis é muito reduzido 

A Associação Nacional de Transportes Rodoviários de mercadorias diz que o impacto da descida do 
imposto sobre os combustíveis é muito reduzido. Declarações de André Almeida, Presidente da 
ANTRAM. 
In Antena 1 - Notícias | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários sectores 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 16-10-2021  
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Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Com o gasóleo e a gasolina nos preços mais altos dos últimos três anos, em Portugal, várias atividades 
económicas estão preocupadas © José Carmo/Global Imagens Comentar A escalada do preço dos 
combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais diversos setores da economia 
portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de passageiros e de mercadorias e da 
agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Dinheiro Vivo Online | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Da metalurgia e metalomecânica ao transporte de passageiros e de mercadorias, passando pela 
agricultura, são vários os setores económicos preocupados com a escalada dos combustíveis. A 
escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais diversos 
setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de passageiros e de 
mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In ECO - Economia Online | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Lusa A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In JM Online | 16-10-2021  

 

Crise dos combustíveis obriga Governo a devolver 90 milhões de receita fiscal 

Governo vai devolver aos consumidores o IVA que o Estado encaixa a mais no ISP. Medida baixa em 
dois cêntimos ISP da gasolina e em um cêntimo ISP do gasóleo. Entre a apresentação da proposta do 
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que não prevê uma suavização na carga fiscal dos 
combustíveis, e a contestação pública pela rota ascendente dos preços da gasolina e do gasóleo, não 
passou uma semana até que o Governo apresentasse uma medida alternativa: devolver aos 
consumidores 90 milhões de euros da receita do IVA que é cobrado a mais, relativo ao imposto sobre 
os produtos petrolíferos (ISP) 
In Jornal de Notícias Online | 16-10-2021  

 

Patrões do metal às pedreiras protestam contra escalada dos combustíveis 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Negócios Online | 16-10-2021 

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos em vários setores 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Notícias ao Minuto Online | 16-10-2021  

 

Preço dos combustíveis gera preocupação e protestos 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Notícias de Coimbra Online | 16-10-2021  

 

Government calls halt on rising fuel costs 

Faced with the threat of a truckers' strike over rising fuel costs, the government has reduced its 'tax 
grab' on the price of every litre, meaning both petrol and diesel have come down in price overnight 
In Portugal Resident Online | 16-10-2021  

 

Descida no preço dos combustíveis - reação da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
rodoviários 
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A Associação Nacional de transportadores públicos rodoviários elogia decisão do governo mas diz que 
a medida não irá compensar. Declarações de André Matias de Almeida diz que a medida não irá 
compensar a subida dos preços amanhã de manhã 
In Rádio Observador - Notícias | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

JM Outubro 16, 2021 11:05 A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas 
e protestos nos mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao 
transporte de passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e 
mobiliário 
In Rádio Santana FM Online | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Portugal tem atualmente a sexta gasolina e o sétimo gasóleo mais caros entre os Estados-membros da 
União Europeia. A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos 
nos mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Renascença Online | 16-10-2021  

 

Transportadores Rodoviários saúdam baixa dos combustíveis 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM vê na redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos 
um passo positivo para a negociação, porque, na prática, e para já, o impacto da medida para as 
empresas de transporte e para os consumidores é reduzido ou nulo 
In RTP Online | 16-10-2021  

 

Transportadores Rodoviários de Mercadorias saúdam baixa dos combustíveis a iniciativa do Governo 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM vê na redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos 
um passo positivo para a negociação, porque, na prática, e para já, o impacto da medida para as 
empresas de transporte e para os consumidores é reduzido ou nulo 
In RTP Online | 16-10-2021  

 

Governo baixa imposto sobre produtos petrolíferos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias saúda a iniciativa do 
Governo. André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, vê na redução do imposto sobre produtos 
petrolíferos um passo positivo para a negociação, porque na prática e para já o impacto da medida 
para as empresas de transportes e para os consumidores é reduzido ou nulo 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 16-10-2021  

 

"Está-se a tornar insustentável". Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a 
vários setores 

A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos mais 
diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao transporte de 
passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras, madeira e mobiliário 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 16-10-2021  

 

Escalada dos combustíveis gera preocupação e protestos transversais a vários setores 

Portugal viu esta semana, pela primeira vez, o preço de venda ao público de um combustível 
ultrapassar a barreira dos dois euros por litro A escalada do preço dos combustíveis tem motivado 
preocupação, alertas e protestos nos mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e 
metalomecânica ao transporte de passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, 
pedreiras, madeira e mobiliário 
In TVI 24 Online | 16-10-2021  

 

Governo trava subida dos combustíveis com o IVA 

EXPLICAÇÃO Imposto arrecadado com aumento do preço médio de venda dos combustíveis usado para 
baixar ISP MONTANTE Governo estima que medida envolverá valor de 90 milhões de euros JOÃO 
MALTEZ Seria a 36 
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In Correio da Manhã | 16-10-2021  

 

Crise de combustíveis obriga governo a devolver 90 M de receita fiscal 
In Dinheiro Vivo | 16-10-2021  

 

Crise dos combustíveis obriga Governo a devolver 90 milhões de receita fiscal 

Governo vai devolver aos consumidores o IVA que o Estado encaixa a mais no ISP. Medida baixa em 
dois cêntimos ISP da gasolina e em um cêntimo ISP do gasóleo. Porto, 14/ 07/ 2021 - Aumento do 
preço dos combustíveis 
In Dinheiro Vivo Online | 16-10-2021  

 

Governo baixa ISP até dois cêntimos por litro 

Num contexto de subidas sucessivas nos preços dos combustíveis, o Governo veio anunciar medidas de 
alívio do lado dos impostos Governo baixa ISP até dois cêntimos por litro grupo de Facebook, que já 
conta com mais de 500 mil membros 
In Expresso | 16-10-2021  

 

Empresas exigem apoios de 30 a 40 cêntimos por litro 
In Jornal de Notícias | 16-10-2021  

 

Governo "está a gozar com os portugueses" sobre os combustíveis 

Associações de transporte pesado de passageiros exigem medida de discriminação positiva para o 
setor e acusam Executivo de contradizer-se com a devolução do IVA. O anúncio do governo da 
devolução de parte da receita do IVA (a que resulta da subida dos preços) através de diminuição de 
dois cêntimos na gasolina e um cêntimo no gasóleo, a partir deste sábado, não agradou às empresas 
de transporte pesado de passageiros, que já alertaram que a viabilidade das operações, 
nomeadamente de transportes escolares, está em risco 
In Jornal de Notícias Online | 16-10-2021  

 

ANTRAM: descida do imposto sobre o combustível vai ter "impacto reduzido ou nulo" 

O porta-voz da ANTRAM elogia a medida, mas afirma que o valor é insuficiente. "Os dois cêntimos vão 
ser esbatidos pelo aumento dos preços previsto para a próxima semana", diz André Matias de Almeida.  
In Observador Online | 16-10-2021  

 

Combustíveis. ANTRAM defende que diminuição do imposto não é suficiente 

Porta-voz da ANTRAM lembra que o preço dos combustíveis vai aumentar na próxima semana, o que 
vai anular a redução do ISP. E Marcelo avisa o país vai a eleições se o OE for chumbado. Rádio 
Observad 
In Observador Online | 16-10-2021  

 

Centeno diz que crise nos combustíveis será temporária 

Stephanie Lecocq / EPA O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, referiu hoje, em Lisboa, 
que o aumento dos preços, nomeadamente dos combustíveis, deverá ser temporário, apesar de 
"aparentemente descontrolado", lembrando que o petróleo negociou a preços negativos durante a 
crise 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 15-10-2021  

 

Combustíveis. Grupo com meio milhão de cidadãos marca buzinão nacional 

"Greve aos combustíveis" é o nome do grupo que já conta com 507 mil membros. Organizadores 
marcaram para hoje primeiro boicote, mas já anunciaram novas ações de protesto. Combustíveis © 
Sara Matos/GI Comentar A contestação pública aos preços dos combustíveis tem levado diferentes 
grupos de cidadãos a criar ações de protesto, com a indignação a ganhar visibilidade nas redes sociais 
In Dinheiro Vivo Online | 15-10-2021  

 

Subida dos preços dos combustíveis pode causar problemas graves nos bombeiros, alerta Federação 

Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu diz que os bombeiros têm há 10 anos o 
mesmo preço por quilómetros e defende a sua revisão Diário Fotógrafo: Igor Ferreira O aumento dos 
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preços dos combustíveis pode vir a causar problemas graves na sustentabilidade das corporações de 
bombeiros 
In Jornal do Centro Online | 15-10-2021  

 

Custo dos bens pode aumentar por causa dos combustíveis, alerta ANTRAM 

Presidente da associação e administrador da Patinter diz que é preciso alertar a população para o 
aumento das tarifas das transportadoras face à subida dos preços dos combustíveis Diário Fotógrafo: D 
In Jornal do Centro Online | 15-10-2021  

 

Governo recua e baixa imposto sobre combustíveis até 2 cêntimos, devolvendo ganhos com o IVA 

Governo vai devolver ganhos com o IVA de mais de 60 milhões e baixar imposto sobre os combustíveis 
em 2 cêntimos por litro. Medida entra em vigor amanhã e dura até 31 de janeiro e é um recuo. O 
Governo vai devolver ganhos com o IVA de mais de 60 milhões e baixar o imposto sobre os 
combustíveis até dois cêntimos por litro 
In Observador Online | 15-10-2021  

 

Estado está a arrecadar mais 5 cêntimos de IVA por litro com escalada nos combustíveis 

Com a subida do preço dos combustíveis, o Estado está a arrecadar mais imposto por cada litro 
vendido por via do IVA. Entre o final de 2020 e outubro, o valor do IVA subiu cerca de cinco cêntimos. 
Quando o preço dos combustíveis baixou em 2015, o Estado estava a perder receita no IVA e isso 
serviu de argumento para o primeiro Governo socialista aumentar o imposto sobre os produtos 
petrolíferos em 2016 no primeiro Orçamento apoiado pelos partidos à esquerda 
In Observador Online | 15-10-2021  

 

Citizens threaten to boycott petrol stations over sky-high prices 

Public outrage over the escalating prices of fuel in Portugal continues to grow as a new citizens' group 
formed on Facebook and joined by nearly half a million people has threatened to boycott petrol 
stations on October 21, 22, 28 and 29 
In Portugal Resident Online | 15-10-2021  

 

Governo faz redução extraordinária do imposto sobre combustíveis 

As notícias sobre combustíveis não têm agradado os portugueses. A escalada de preços é preocupante, 
ainda mais quando se sabe que 60% do valor vai para impostos. Para compensar a subida do preço do 
petróleo, o Governo vai reduzir o imposto sobre os combustíveis e fará uma monitorização 
permanente da evolução dos preços 
In Pplware Online | 15-10-2021 

 

Governo reduz temporariamente taxa sobre os combustíveis - Análise 

Governo reduz temporariamente taxa sobre os combustíveis - Análise de Miguel Pinheiro. 
In Rádio Observador - Jornal Observador | 15-10-2021  

 

Governo anuncia descida no preço dos combustíveis 

Uma descida ligeira do ISP da gasolina em 2 cêntimos e do gasóleo em um cêntimo, a medida entra em 
vigor amanhã e prolonga-se até 31 de janeiro. Declarações de António Mendonça Mendes, Secretário 
de Estado-Adjunto e dos Assuntos Fiscais 
In Renascença - Notícias | 15-10-2021  

 

Crise dos combustíveis: Brexit acelerou crise no Reino Unido, mas Portugal não estará a salvo 

Crise: Acredito que aquilo que está a acontecer em Inglaterra, daqui a poucos anos, irá acontecer 
também na Europa , disse Pedro Polónio O Reino Unido vive uma tempestade perfeita que tem 
precarizado totalmente as suas cadeias logísticas e o normal funcionamento do comércio - o Brexit deu 
o pontapé de partida de uma crise que vem sendo agravada pela pingdemic e pelo contexto global de 
escassez de contentores, fretes marítimos elevados e a subida dos preços do gás natural 
In Revista Cargo Online | 15-10-2021  

 

António Mendonça Nunes faz uma declaração sobre o preço dos combustíveis 
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António Mendonça Nunes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, faz agora uma declaração sobre 
o preço dos combustíveis. Direto de Lisboa. Declarações de António Mendonça Nunes, Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais 
In RTP3 - 18/20 | 15-10-2021  

 

Redução do imposto sobre combustíveis 

O Governo anunciou que vai baixar o imposto sobre os combustíveis até 2 cêntimos por litro. A medida 
entra em vigor amanhã, vai até 31 de janeiro e surge após 4 semanas de aumentos consecutivos do 
preço da gasolina e do gasóleo 
In SIC - Jornal da Noite | 15-10-2021  

 

Descida no imposto sobre combustíveis entra em vigor este sábado e dura até 31 de janeiro 

Na prática, esta decisão vai levar a uma descida de dois cêntimos no ISP da gasolina e de um cêntimo 
no gasóleo. O Governo anunciou que vai baixar o imposto sobre os combustíveis até dois cêntimos por 
litro 
In SIC Notícias Online | 15-10-2021  

 

Subida dos preços dos combustíveis 

Um pequeníssimo alívio depois dos preços terem subido mais de 30 vezes só este ano. Esta semana, a 
gasolina atingiu o preço histórico de 2 euros por litro em alguns postos portugueses e no horizonte 
surge por isso a possibilidade de greve no setor dos transportes 
In TVI - Jornal das 8 | 15-10-2021  

 

"Impacto é reduzido ou nulo": ANTRAM reage a mexida do Governo no ISP dos combustíveis 

A ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) já reagiu à 
mexida do Governo no ISP dos combustíveis. André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, começou 
por saudar a iniciativa do Governo, entendendo que "este passo é dado como uma demonstração de 
que o Governo atendeu ao que é uma situação dramática que muitas empresas atravessam" 
In TVI 24 Online | 15-10-2021  

 

Empresas estão preocupadas com custos da energia 

São agora nossos convidados para conversarmos sobre os preços da energia: - André Matias de 
Almeida, porta-voz da ANTRAM. - Tomé Baptista Cardoso, advogado e faz parte da organização do 
protesto nacional contra o preço dos combustíveis 
In TVI24 - Jornal 24 | 15-10-2021 

 

Governo anuncia descida no preço dos combustíveis - Análise 

Governo anuncia descida no preço dos combustíveis Análise com Anabela Neves e Pedro Sousa 
Carvalho, diretor-adjunto do jornal ECO. 
In TVI24 - Jornal 24 | 15-10-2021 

 

Governo anuncia descida no preço dos combustíveis 

Governo anuncia descida no preço dos combustíveis. Entrevista a André Matias de Almeida, porta-voz 
da ANTRAM. 
In TVI24 - Jornal 24 | 15-10-2021 
 
 

 

Subida dos preços dos combustíveis - António Mendonça 

Vamos ouvir a aguardada comunicação do Governo sobre o aumento do preço dos combustíveis. 
Declarações de António Mendonça, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 
In TVI24 - Mais Bastidores | 15-10-2021  

 

Subida dos preços dos combustíveis 

Para falar do impacto da subida dos preços dos combustíveis, são convidados do programa: - André 
Matias de Almeida, Associação de Transportadores Públicos de Mercadorias. - Mário Jorge Machado, 
pres. Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 
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In Porto Canal - Noite Informativa | 15-10-2021  

 

Redução do imposto sobre combustíveis - ANTRAM 

A Associação de Transportadores Públicos de mercadorias diz que o impacto da redução do imposto é 
reduzido ou nulo. Ainda assim, André Matias de Almeida considera que esta decisão demonstra que o 
Governo atendeu a uma situação dramática em muitas empresas 
In Porto Canal - Noite Informativa | 15-10-2021  

 

Eventos presenciais retomadas este trimestre 
In Eurotransporte | 31-10-2021 

 

Revolta contra preços dos combustíveis. Greves e ameaças de bloqueio 

Manuel de Almeida / Lusa Em julho, manifestantes protestaram contra o preço dos combustíveis em 
Lisboa A contínua subida dos preços dos combustíveis está a gerar uma onda de contestação, com 
cidadãos a apelarem à greve ao abastecimento, os camionistas a ameaçarem com protestos, alertas de 
aumento de bens essenciais, como o pão, e um aviso de que o transporte escolar pode faltar 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 15-10-2021  

 

Preço dos combustíveis não dá tréguas e volta a subir na próxima semana 

Preço dos combustíveis não dá tréguas e volta a subir na próxima semana Por Rita Paz em 11:51, 15 
Out 2021 Prepare-se para desembolsar mais uns euros para atestar o depósito do seu automóvel. Os 
preços dos combustíveis voltam a subir esta semana, ficando mais caros já a partir de segunda-feira 
In MultiNews Online | 15-10-2021  

 

Combustíveis não param de subir: Uns preparam medidas e outros saem à rua 

Descontentamento com a escalada dos preços dos combustíveis é cada vez mais evidente. Os 
transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas, as empresas de retalho alertam 
para o aumento dos custos e há um grupo de cidadãos a apelar a uma 'greve aos combustíveis' 
In Notícias ao Minuto Online | 15-10-2021  

 

Aumento dos combustíveis leva grupos de cidadãos à rua 

Primeiro boicote agendado para hoje, com mais de 360 mil portugueses a apoiar nas redes sociais. 
Seguem-se as empresas "falidas". ANTRAM avisa que "desespero" p Primeiro boicote agendado para 
hoje, com mais de 360 mil portugueses a apoiar nas redes sociais 
In Plataforma Online | 15-10-2021  

 

Preço dos combustíveis 

O preço dos combustíveis continua a subir. Na próxima semana é esperado um novo aumento e esta 
escalada imparável vai fazer aumentar o preço dos bens essenciais. Declarações de Gustavo Paulo 
Duarte. 
In Rádio Comercial - Notícias | 15-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

A escalada do preço dos combustíveis vai doer ainda mais nos bolsos dos portugueses. O vice-
presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, Gustavo Paulo 
Duarte, diz que estas subidas também vão refletir-se por exemplo no preço dos bens essenciais 
In Rádio Comercial - Notícias | 15-10-2021  

 

Escalada dos preços dos combustíveis ameaça manutenção do transporte escolar 

Com a escalada no preço dos combustíveis, os camionistas admitem avançar com uma paralisação. 
Para a próxima semana está prevista uma nova subida dos preços que pode chegar ao cêntimo e meio 
por litro no gasóleo e na gasolina 
In Rádio Observador - Notícias | 15-10-2021  

 

Descontentamento relativamente ao aumento dos combustíveis cresce 

O descontentamento face ao aumento do preço dos combustíveis cresce e os transportes e 
mercadorias estão a preparar medidas. Há cidadãos a apelar ao boicote e a prepararem-se para saírem 
à rua, para fazer uma "greve aos combustíveis" 
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In Rádio Voz da Planície Online | 15-10-2021  

 

"Nada a perder". Transportadores de mercadorias admitem parar face ao aumento dos combustíveis 

Presidente da Antram diz que há "grande número de empresas muito pequenas que chegam a uma 
altura em que já não têm mais nada a perder". "Foi algo que já aconteceu no passado em contextos 
menos adversos do que aquele que temos hoje", reconhece Pedro Polónio 
In Renascença Online | 15-10-2021  

 

Preço dos combustíveis. Apelos nas redes sociais ao boicote nos abastecimentos 

O Presidente da República avisa que a escalada dos preços da energia e dos combustíveis pode pôr em 
causa a recuperação económica de Portugal e da Europa. Os preços vão aumentar na próxima semana 
e nas redes sociais surgem apelos ao boicote aos abastecimentos 
In RTP Online | 15-10-2021  

 

Cidadãos na rua contra preços- Transportadoras "falidas" já falam em crise de abastecimento 

PREÇOS. Primeiro boicote agendado para hoje, com mais de 360 mil portugueses a apoiar nas redes 
sociais. Seguem-se as empresas “falidas”. Combustíveis levam grupos de cidadãos à rua. 
Transportadoras já falam em crise PREÇOS Primeiro boicote agendado para hoje, com mais de 360 mil 
portugueses a apoiar nas redes sociais 
In Diário de Notícias | 15-10-2021  

 

Combustíveis levam grupos de cidadãos à rua. Transportadoras já falam em crise 

Primeiro boicote agendado para hoje, com mais de 360 mil portugueses a apoiar nas redes sociais. 
Seguem-se as empresas "falidas". ANTRAM avisa que "desespero" pode levar transportadores de 
mercadorias a nova paralisação 
In Diário de Notícias Online | 15-10-2021  

 

Combustíveis levam grupos de cidadãos à rua. Transportadoras já falam em crise 

Primeiro boicote agendado para hoje, com mais de 360 mil portugueses a apoiar nas redes sociais. 
Seguem-se as empresas "falidas". ANTRAM avisa que "desespero" pode levar transportadores de 
mercadorias a nova paralisação 
In Dinheiro Vivo Online | 15-10-2021  

 

Transportadoras ameaçam parar economia devido à escalada do gasóleo - Entrevista a Gustavo Paulo 
Santos 
In Jornal Económico (O) | 15-10-2021  

 

Avenida da Liberdade 
In Jornal Económico (O) | 15-10-2021  

 

"O Governo só aprende quando carregarmos nos preços a sério" 

Líder da maior transportadora nacional critica Governo e avisa que preços dos fretes vão subir até 12%, 
com escalada dos combustíveis. Bens essenciais vão encarecer e exportações estão em risco, diz. As 
empresas de transporte vão desenterrar o machado de guerra 
In Jornal Económico Online (O) | 15-10-2021 
 

 

A crise política e o fator de incerteza 

A crise política só acontecerá se Costa concluir que tem mais a ganhar com eleições antecipadas. Mas a 
crise da energia levanta um fator de incerteza. Portugal já esteve mais perto de uma crise política, com 
o impasse nas negociações entre o Governo e os partidos da esquerda para a aprovação do Orçamento 
do Estado para o próximo ano 
In Jornal Económico Online (O) | 15-10-2021  

 

"O Governo só aprende quando carregarmos nos preços a sério" 

Líder da maior transportadora nacional critica Governo e avisa que preços dos fretes vão subir até 12%, 
com escalada dos combustíveis. Bens essenciais vão encarecer e exportações estão em risco, diz As 
empresas de transporte vão desenterrar o machado de guerra 
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In Jornal Económico Online (O) - JE.Leitor Online | 15-10-2021 

 

Revolta com preços dos combustíveis. Grupo de cidadãos convoca greve, camionistas admitem protestos 

Preço do gasóleo e da gasolina está entre os mais caros da Europa e deverá voltar a subir dentro de 
dias. Já há cinco dias de "greve" de abastecimento agendados. Camionistas admitem protestar. A 
revolta é crescente 
In Observador Online | 15-10-2021  

 

Gasolina 95 ultrapassa pela primeira vez os dois euros (e preços voltam a subir na próxima semana) 

Já o gasóleo está a subir há sete semanas consecutivas e em menos de dois meses aumentou 10 
cêntimos por litro Gasolina 95 ultrapassa pela primeira vez os dois euros (e preços voltam a subir na 
próxima semana) Por Rita Paz em 15:39, 14 Out 2021 Prepare-se para desembolsar mais uns euros 
para atestar o depósito do seu automóvel 
In MultiNews Online | 14-10-2021  

 

Preço do gasóleo subiu 10 cêntimos em menos de dois meses (e vai continuar a subir) 

Os combustíveis estão a subir há 7 semanas consecutivas, segundo os dados da Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). E na próxima semana não será diferente Preço do gasóleo subiu 10 
cêntimos em menos de dois meses (e vai continuar a subir) Por Rita Paz em 15:39, 14 Out 2021 
Prepare-se para desembolsar mais uns euros para atestar o depósito do seu automóvel 
In MultiNews Online | 14-10-2021  

 

Setor dos Transportes em Coimbra indignado com o aumento dos combustíveis (com vídeos) 

Desde o início do ano, o gasóleo já subiu 38 vezes e desceu apenas oito. A gasolina já subiu 30 vezes 
desde janeiro e baixou apenas sete vezes. Esta semana o gasóleo subiu mais de 3 cêntimos e a gasolina 
mais de 2 cêntimos 
In Notícias de Coimbra Online | 14-10-2021  

 

Empresas de transportes de mercadorias admitem paralisar 

Empresas de transportes de mercadorias admitem paralisar O presidente da Antram, a associação que 
representa o setor diz que o preço dos combustíveis está a atingir valores incomportáveis para muitas 
empresas e acusa o Governo de não dialogar tempo 
In Renascença - Notícias | 14-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Na próxima segunda-feira, vamos pagar ainda mais para encher o depósito do automóvel. Os preços 
continuam a bater recordes e as consequências são sentidas na carteira. Declarações do pres. da 
ANTRAM; Nuno Ribeiro da Silva, pres 
In Renascença - Notícias | 14-10-2021  

 

Preço dos combustíveis vai subir 

O preço dos combustíveis vai subir, todos combustíveis sem exceção e o aumento rondará cerca de um 
cêntimo já na próxima segunda-feira. 
In Renascença - Notícias | 14-10-2021 
 

 

"Nada a perder". Transportadores de mercadorias admitem parar face ao aumento dos combustíveis 

Presidente da Antram diz que há "grande número de empresas muito pequenas que chegam a uma 
altura em que já não têm mais nada a perder". "Foi algo que já aconteceu no passado em contextos 
menos adversos do que aquele que temos hoje", reconhece Pedro Polónio 
In Renascença Online | 14-10-2021  

 

Transportadores ameaçam com paralisação 

Os custos dos combustíveis são sentidos por todos os portugueses, mas têm ainda mais impacto nas 
empresas. No setor dos transportes de mercadorias já há empresários que ponderam parar o país em 
protesto 
In SIC - Jornal da Noite | 14-10-2021  
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Há muitas empresas próximas da falência com subida do preço dos combustíveis 

Custo dos combustíveis inviabiliza setor. Os custos dos combustíveis são sentidos por todos os 
portugueses, mas têm ainda mais impacto nas empresas. No setor dos transportes de mercadorias, há 
empresários que ponderam parar o país em protesto 
In SIC Notícias Online | 14-10-2021  

 

Empresas transportadoras em falência técnica com aumento do gasóleo 

ANTRAM diz que não promove paralisações, mas admite movimentações. A Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) fala num momento "delicado" para o 
setor, com centenas de empresas perto da falência devido ao aumento dos custos 
In SIC Notícias Online | 14-10-2021  

 

"O Dilema" 

No "Dilema" desta noite analisamos a atual situação política: a ameaça de uma crise com eleições 
antecipadas, as negociações do Orçamento do Estado, a liderança do PSD - que está de alguma forma a 
ser discutida esta noite pelo Conselho Nacional do partido que vamos continuar a acompanhar em 
direto 
In TVI24 - Dilema (O) | 14-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Lisboa, 13 out 2021 (Lusa) -- Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas 
para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do 
Governo, foi hoje anunciado 
In Porto Canal Online | 14-10-2021  

 

Outrage over escalating fuel prices reaches fever pitch 

The government's inaction over the escalating prices of fuel in Portugal - which for the first time ever 
have topped over EUR2 per litre of gasoline in some petrol stations - is causing a wave of outrage 
among ordinary citizens as well as truckers and even farmers 
In Portugal Resident Online | 14-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Segundo o Jornal de Notícias, os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas 
para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do 
Governo 
In Rádio Castrense Online | 14-10-2021  

 

Preço dos combustíveis vai voltar a subir no início da próxima semana 

O preço dos combustíveis vai voltar a subir no início da próxima semana, desta vez deverá rondar um 
cêntimo e meio, tanto no gasóleo como na gasolina. Declarações de Pedro Polónio, ANTRAM. 
In SIC - Primeiro Jornal | 14-10-2021 
 
 

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo "[...] Em resposta aos 
apelos das empresas associadas da ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias] foi decidido alterar o tema do congresso anual - que se realizará nos 
próximos dias 29 e 30 de outubro - de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do 
aumento dos custos com os combustíveis, e, desta forma, dar voz ao universo associativo e, em 
conjunto, definir as medidas necessárias para responder a esta crise", apontou, em comunicado 
In Atual Online (O) | 14-10-2021 

 

Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 
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Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi ontem 
anunciado. Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis Os 
transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi ontem anunciado 
In Diário de Aveiro | 14-10-2021 

 

Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis Os 
transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi ontem anunciado 
In Diário de Coimbra | 14-10-2021  

 

Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Empresas de transportes vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis Os 
transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi ontem anunciado 
In Diário de Viseu | 14-10-2021  

 

Gasolina. Preço atinge máximos históricos e ultrapassa os dois euros 
In Inevitável | 14-10-2021  

 

"Vergonha" e "período negro". Associações condenam subida dos combustíveis e temem que "muitas 
empresas venham a falir" 

"Vergonha" e "período negro". Associações condenam subida dos combustíveis e temem que "muitas 
empresas venham a falir" Por Simone Silva em 06:45, 14 Out 2021 Um dia depois de se saber que já há 
postos de combustível a vender gasolina acima dos 2 euros por litro, a Multinews procurou falar com 
duas associações do setor, para saber o que pensam desta subida e quais as implicações e futuras 
consequências 
In MultiNews Online | 14-10-2021  

 

Paulo Carmona diz que a fiscalidade está a pressionar o preço dos combustíveis 

O antigo presidente da antiga entidade nacional para o mercado dos combustíveis acredita que além 
dos preços da matéria-prima a fiscalidade está também a pressionar o preço da gasolina e do gasóleo. 
Paulo Carmona foi presidente da entidade que foi extinta para dar lugar à entidade nacional para o 
setor energético e que monitorizava o mercado dos combustíveis 
In Antena 1 - Notícias | 13-10-2021  

 

Transportadores de mercadorias vão definir medidas em resposta à escalada dos preços dos 
combustíveis 

os Transportadores de mercadorias fizeram saber que vão definir medidas para responder à escalada 
dos preços dos combustíveis. Declarações do presidente da Antram, Pedro Polónio diz à Antena um 
que a  
In Antena 1 - Notícias | 13-10-2021 
 
 

 

Paulo Carmona diz que a fiscalidade está a pressionar o preço dos combustíveis 

O Antigo Presidente da antiga entidade nacional para o mercado dos combustíveis acredita que além 
dos preços da matéria-prima, a fiscalidade está a pressionar o preço da gasolina e do gasóleo. Paulo 
Carmona diz que não se pode defender um menor uso das energias provenientes de combustíveis 
fósseis à custa do bolso de quem usa carro 
In Antena 1 - Notícias | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo. "[...] Em resposta 
aos apelos das empresas associadas da ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos 
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Rodoviários de Mercadorias] foi decidido alterar o tema do congresso anual - que se realizará nos 
próximos dias 29 e 30 de outubro - de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do 
aumento dos custos com os combustíveis, e, desta forma, dar voz ao universo associativo e, em 
conjunto, definir as medidas necessárias para responder a esta crise", apontou a ANTRAM em 
comunicado 
In Cidade FM Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Ministro da Economia rejeitou possibilidade de baixar impostos nos combustíveis fósseis, para atenuar 
a subida de preços. Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para 
responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do 
Governo 
In CM TV Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Ministro da Economia, Siza Vieira, rejeitou a possibilidade de baixar impostos nos combustíveis fósseis. 
Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo 
In Correio da Manhã Online | 13-10-2021  

 

Direção da ANTRAM ´desagradada´ com Governo face à escalada do preço dos combustíveis 

A Direção Nacional da ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias 
reuniu hoje de urgência , para debater o aumento do preço dos combustíveis que afeta de forma 
devastadora o setor  
In Diário do Distrito Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias reuniu, de emergência, 
esta quarta-feira, para debater a escalada do preço dos combustíveis, num encontro onde ficou claro o 
"profundo desagrado" do setor para com o Governo 
In Dinheiro Vivo Online | 13-10-2021  

 

Combustíveis. Gasolina 98 aditivada supera dois euros por litro 

Preço ultrapassa os dois euros por litro em alguns pontos do país. O preço dos combustíveis não para 
de subir e esta quarta-feira já foi superada a 'barreira' dos dois euros por litro no caso da gasolina 98 
aditivada 
In Inevitável Online | 13-10-2021 

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo. "[...] Em resposta 
aos apelos das empresas associadas da ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias] foi decidido alterar o tema do congresso anual - que se realizará nos 
próximos dias 29 e 30 de outubro - de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do 
aumento dos custos com os combustíveis, e, desta forma, dar voz ao universo associativo e, em 
conjunto, definir as medidas necessárias para responder a esta crise", apontou, em comunicado 
In Jornal de Notícias Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

A associação esteve hoje reunida, de emergência. Os transportadores de mercadorias preparam-se 
para definir medidas para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se 
desagradados com a posição do Governo 
In M80 Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis Por MultiNews com Lusa 
em 17:33, 13 Out 2021 Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para 
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responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do 
Governo, foi hoje anunciado 
In MultiNews Online | 13-10-2021  

 

Transportadoras irritadas com Governo pela escalada nos combustíveis 

A direção da ANTRAM diz-se extremamente desagradada com o Governo face à escalada nos preços 
dos combustíveis. O Governo está na mira das empresas do setor de transporte de mercadorias devido 
à escalada nos preços dos combustíveis 
In Negócios Online | 13-10-2021 

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida de combustíveis 

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi hoje anunciado. 
"[. 
In Notícias ao Minuto Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

A associação (ANTRAM) esteve esta quarta-feira reunida de emergência para debater a escalada do 
preço dos combustíveis, num encontro onde ficou claro o "profundo desagrado". Os transportadores 
de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos preços dos 
combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi esta quarta-feira anunciado 
In Observador Online | 13-10-2021  

 

ANTRAM reúne de urgência para debater escalada do preço dos combustíveis 

13 Outubro 2021 Perante os graves desenvolvimentos que se têm verificado no setor energético, em 
concreto, quanto à escalada do preço dos combustíveis, a Direção Nacional da ANTRAM reuniu hoje de 
urgência, para debater a atual situação que afeta de forma devastadora o setor 
In Pesados & Mercadorias Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

A associação esteve hoje reunida, de emergência. Os transportadores de mercadorias preparam-se 
para definir medidas para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se 
desagradados com a posição do Governo 
In Rádio Comercial Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi hoje anunciado. 
"[. 
In Rádio Portuense Online | 13-10-2021  

 

ANTRAM e a escalada do preço dos combustíveis: situação é devastadora para o sector 

Da reunião ficou claro, o profundo desagrado, de todo o sector, com o Governo , vincou a associação 
ANTRAM, que se reuniu esta Quarta-feira A direcção da Associação Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) anunciou que se reuniu - esta Quarta-feira - de urgência para 
debater escalada do preço dos combustíveis - a situação tem-se agravado nas últimas semanas, não 
tendo fim à vista 
In Revista Cargo Online | 13-10-2021  

 

ANTRAM reúne de urgência para debater preços dos combustíveis 

Perante os graves desenvolvimentos que se têm verificado no setor energético, em concreto, quanto à 
escalada do preço dos combustíveis, a Direção Nacional da ANTRAM reuniu hoje de urgência, para 
debater a atual situação que afeta de forma devastadora o setor 
In Revista Pós-Venda Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 
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Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi hoje anunciado. 
"[. 
In RTP Online | 13-10-2021  

 

Transportadores em crise 

Isto numa altura em que foi atingindo um novo patamar no preço dos combustíveis. A gasolina 
Premium está já a custar 2 euros por litro em alguns pontos do país. As transportadoras de 
mercadorias estão preocupadas com o aumento 
In RTP1 - Telejornal | 13-10-2021 

 

Transportadoras em crise 

As transportadoras de mercadorias avisam que o aumento do preço dos combustíveis pode levar a 
uma nova paralisação no setor como a que aconteceu em 2019. A associação que representa estas 
empresas pede a atenção do Governo 
In RTP3 - 18/20 | 13-10-2021  

 

Transportadores de mercadorias vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

A Antram esteve reunida de emergência para debater a escalada do preço dos combustíveis. Os 
transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos 
preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi esta quarta-feira 
anunciado 
In SIC Notícias Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

13 outubro 2021 18:19 Agência Lusa Partilhar Transportadores vão definir medidas para contestar 
subida nos combustíveis LUSA A associação esteve hoje reunida, de emergência. Os transportadores de 
mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos preços dos 
combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo 
In Smooth FM Online | 13-10-2021  

 

ANTRAM dedica Congresso à crise dos combustíveis 

A crise provocada pela subida dos combustíveis será o novo tema central do Congresso da ANTRAM, 
que se realiza a 28 e 29 do corrente, no Algarve. Em plena escalada do preço dos combustíveis, e 
perante "o profundo desagrado de todo o sector com o Governo", a Direcção da ANTRAM decidiu hoje 
alterar o tema do Congresso, "de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do 
aumento dos custos com os combustíveis", anunciou em comunicado 
In Transportes & Negócios Online | 13-10-2021  

 

Transportadores vão definir medidas para contestar subida nos combustíveis 

A associação esteve reunida, de emergência, para debater a escalada do preço dos combustíveis, num 
encontro onde ficou claro o "profundo desagrado" do setor para com o Governo Os transportadores 
de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos preços dos 
combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo, foi hoje anunciado 
In TVI 24 Online | 13-10-2021  

 

Subida dos preços dos combustíveis 

A subida dos preços dos combustíveis levou os transportadores de mercadorias a uma reunião de 
emergência. Declarações de Pedro Polónio, pres. da ANTRAM. 
In TVI24 - Jornal 24 | 13-10-2021 

 

Combustíveis mais caros - Setor dos transportes em dificuldades 

As empresas de transporte de passageiros e mercadorias estão muito preocupadas com o aumento do 
preço dos combustíveis. Algumas admitem mesmo encerrar. Declarações de Rui Pinto Lopes, pres. Ass. 
Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros; André Matias Almeida, Ass 
In SIC - Primeiro Jornal | 12-10-2021  
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Subida do preço do gasóleo vai condenar à insolvência de várias empresas 

A subida do preço do gasóleo vai condenar à insolvência de várias empresas de pequena dimensão. É 
convicção da Associação Nacional de Transportes Rodoviários e Mercadorias. O vice-presidente da 
Antram, Gustavo Paulo Duarte, diz à Antena 1 que muitos empresários já estão a pensar no fecho de 
portas devido aos prejuízos que resultam da evolução do preço dos combustíveis 
In Antena 1 - Notícias | 11-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas 

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas. Depois da crise 
pandémica, o aumento dos custos produção com o gasóleo vai condenar algumas empresas de menor 
dimensão à insolvência 
In Antena 1 - Notícias | 11-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas 

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas. Depois da crise 
pandémica, o aumento dos custos de produção, como o gasóleo, vai condenar algumas empresas de 
menor dimensão à insolvência 
In Antena 1 - Notícias | 11-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis pode levar ao encerramento de várias empresas 

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao encerramento de várias empresas de transportes 
de mercadorias. É um alerta lançado esta manhã pela Antram. 
In Antena 1 - Notícias | 11-10-2021  

 

Aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas de transporte de 
mercadorias 

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao fecho de várias empresas de transporte de 
mercadorias, alerta a Antram. Em muitos casos, as empresas já estão a ter prejuízos nos negócios que 
têm contratualizados 
In Antena 1 - Notícias | 11-10-2021  

 

Programa do Congresso da ANTRAM 

A 29 e 30 de Outubro o Palácio de Congressos do Algarve (Hotel Salgados Palace, em Albufeira) recebe 
a 20.ª edição do Congresso da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM) 
In Eurotransporte Online | 11-10-2021  

 

Preço dos combustíveis dispara! Saiba onde são mais baratos 

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira. Hoje os combustíveis aumentaram para 
novos máximos de 2012. A ANTRAM já veio alertar para o facto do aumento do preço dos combustíveis 
poder levar ao encerramento de várias empresas de transporte de mercadorias 
In Pplware Online | 11-10-2021 

 

Aumento dos combustíveis pode levar a encerramento de empresas de transporte de mercadorias 

Aumento do preço dos combustíveis pode levar ao encerramento de várias empresas de transporte de 
mercadorias, alerta a ANTRAM. Em muitos casos as empresas já estão a ter prejuízos nos negócios que 
têm contratualizados 
In RTP Online | 11-10-2021  

 

Escalada do preço dos combustíveis 

«Fórum TSF» sobre a escalada do preço dos combustíveis. A carga fiscal sobre os combustível, coloca 
Portugal entre os países da Europa que têm os preços mais caros. Participação no programa de Pedro 
Silva da DECO, Gonçalo Lobo Xavier, diretor da APED, Rafael Campos Pereira, presidente da Associação 
dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e Afins, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, 
Gustavo Duarte, vice presidente da ANTRAM, Pedro Brás Teixeira, economista, Paula Bramão, 
secretária geral da ANTROP, e de vários ouvintes 
In TSF - Fórum TSF | 11-10-2021 
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Aumento dos combustíveis 

Nos orçamentos do dia a dia de pessoas e empresas o custo dos combustíveis tem vindo a assumir um 
peso crescente. Amanhã, e pela 35ª vez este ano, os combustíveis voltam a aumentar. O litro do 
gasóleo vai custar mais 3 cêntimos e meio e o da gasolina 2 e meio 
In TVI - Jornal das 8 | 10-10-2021  

 

Preços da energia batem novos recorde 

No dia em que os preços da energia continuaram a bater recordes, os valores da eletricidade e do gás 
natural nos mercados europeus chegaram hoje a novos máximos. Declarações de Francisco Calheiros, 
presidente da Confederação do Turismo; André Matias de Almeida, porta-voz da Antram 
In TVI - Jornal das 8 | 06-10-2021  

 

Bombeiros, empresas e autarcas queixam-se das demoras no IP3 

Filas têm vindo a surgir nomeadamente na zona de Penacova por causa das obras na estrada. Situação 
decorre há uma semana Diário Continuam as queixas de longas filas de trânsito no IP3, que liga Viseu a 
Coimbra, mas os condutores não são os únicos a queixarem-se 
In Jornal do Centro Online | 06-10-2021  

 

Quem quiser entrar em Inglaterra vai ter que mostrar o passaporte 

A necessidade de passaporte é também um problema muito sério para as empresas portuguesas que 
querem entrar em Inglaterra. A lista para conseguirem passaportes nunca mais acaba, como refere 
André Matias de Almeida, o porta-voz da Antram 
In Antena 1 - Notícias | 04-10-2021  

 

Burocracia está a atrasar a entrega de mercadorias no Reino Unido 

E a burocracia está a atrasar a entrega de mercadorias no Reino Unido. A Associação Nacional de 
transportes públicos Rodoviários, de mercadorias garante que a cargas que não estão a seguir viagem, 
dada a exigência de documentos feita pelo Reino Unido, agora que já não faz parte da União Europeia 
In Antena 1 - Notícias | 04-10-2021  

 

Burocracia está a atrasar a entrega de mercadorias no Reino Unido 

E a burocracia está a atrasar a entrega de mercadorias no Reino Unido. A Associação Nacional de 
transportes públicos Rodoviários, de mercadorias garante que a cargas que não estão a seguir viagem, 
dada a exigência de documentos feita pelo Reino Unido, agora que já não faz parte da União Europeia 
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