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Particularidades fiscais do transporte rodoviário de mercadorias 
In Fleet Magazine | 30-09-2021 

 

Falta de camionistas na Europa 

Há uma falta generalizada de camionistas na União Europeia, inclusive em Portugal. Nas contas de 
Anacleto Rodrigues, presidente do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, Portugal tem 
falta de 5 
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Falta generalizada de camionistas 

Há uma falta generalizada de camionistas, não só no Reino Unido mas noutros países europeus, Portugal 
incluído. Nas contas de Anacleto Rodrigues, presidente do Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias, Portugal tem falta de pelo menos 5 mil motoristas 
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Falta de camionistas na Europa 

Há uma falta generalizada de camionistas não só no Reino Unido, mas noutros países europeus, como a 
França, Alemanha e Polónia e também Portugal. Nestes 4 países Reino Unido, França, Alemanha e 
Polónia, de acordo com informação divulgada hoje, há cerca de 300 
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Reino Unido. ´Crise´ nos combustíveis é culpa da falta de mão de obra 

O problema deve-se sobretudo à falta de mão de obra e ao "pânico" dos condutores. A escassez de 
motoristas já levou o Governo a pedir ajuda ao Exército. Este problema tem sido constante no Reino 
Unido em vários setores 
In Inevitável Online | 29-09-2021 

 

Crise de combustíveis no Reino Unido: Problema pode ´chegar´ a Portugal? 

ANTRAM considera que os motoristas portugueses não deverão ser afetados pela crise dos combustíveis 
que se verifica no Reino Unido, mas alerta que a situação vai repetir-se noutros países, incluindo em 
Portugal 
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Falta de camionistas também atinge Portugal 

A falta generalizada de camionistas na Europa também está a afetar Portugal. Para André Matias, da 
ANTRAM, a culpa é do excesso de burocracia da legislação europeia. A falta de camionistas sente-se 
sobretudo no Reino Unido, França, Alemanha e Polónia 
In RTP Online | 29-09-2021  

 
 

Reino Unido. Crise nos combustíveis é culpa da falta de mão-de-obra 
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Pedro Nuno Santos "muito preocupado" com Lisboa, Costa afasta remodelação e outros destaques TSF 

Ministro das Infraestruturas reconhece a preocupação em relação às opções políticas de Moedas, 
autarca eleito em Lisboa, para a habitação e a mobilidade. O ministro das Infraestruturas critica as 
opções de Carlos Moedas para Lisboa em matéria de mobilidade e de habitação 
In TSF Online | 28-09-2021  
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Antram prevê crise dos combustíveis em Portugal 

O presidente da Antram disse, à "TSF", que "a manterem-se as coisas assim e a continuarmos a não ter 
a atenção política que este assunto merece" Portugal vai sofrer uma crise nos combustíveis. A Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) defende que a crise de 
combustíveis no Reino Unido não afetará os motoristas portugueses, mas prevê que Portugal vai passar 
pelo mesmo que os britânicos 
In Jornal Económico Online (O) | 28-09-2021  

 

Governo britânico pede aos condutores que não encham garrafas com combustível nas bombas 

"Quanto mais cedo voltarmos aos nossos hábitos normais de compra, mais rapidamente o problema 
será resolvido - e eu apelo ao público para que faça isso", pediu o ministro dos Transportes do Reino 
Unido, Grant Shapps 
In Jornal Económico Online (O) | 28-09-2021  

 

´Pânico´ da falta de combustíveis no Reino Unido vai chegar a Portugal, alerta ANTRAM 

'Pânico' da falta de combustíveis no Reino Unido vai chegar a Portugal, alerta ANTRAM Por MultiNews 
em 12:39, 28 Set 2021 O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM) alertou que a crise de combustíveis que está a acontecer no Reino Unido, por 
falta de motoristas, vai acabar por acontecer em todos os países europeus, incluindo Portugal 
In MultiNews Online | 28-09-2021  

 

Corrida as combustíveis no Reino Unido 

A ANTRAM, a Associação das empresas de transporte de mercadorias, não receia que os camionistas 
portugueses sejam afetados pelo problema dos combustíveis, que se vive no Reino Unido, nas últimas 
horas 
In TSF - Notícias | 28-09-2021  

 

Falta de camionistas no Reino Unido 

A TSF acaba de falar com Pedro Polónio, presidente da Antram. Ele confia que este problema não vai 
afetar os motoristas portugueses, porque eles abastecem se antes de entrar no país e os camiões têm 
grande autonomia, mas Pedro Polónio considera que o que se passa em Inglaterra é um alerta para uma 
situação que vai repetir-se noutros países europeus nos próximos anos 
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Crise dos combustíveis no Reino Unido acelerada pelo Brexit mas "irá acontecer em Portugal também" 

A ANTRAM acredita que esta crise de combustíveis no Reino Unido não afetará os motoristas 
portugueses, que se abastecem antes de entrar no território. No entanto, a falta de mão-de-obra, 
causada pelas especificidades da profissão, levará a que nos próximos anos também o resto da Europa 
se confronte com este problema 
In TSF Online | 28-09-2021  

 

Dois anos depois, greve volta à mesa dos motoristas 

Economia Protestos e paralisações suspenderam o país em Agosto de 2019 Dois anos depois, greve volta 
à mesa dos motoristas A primeira foi em Abril, e apanhou toda a gente de surpresa, com a população 
confrontada com camiões parados e a escassez de combustíveis 
In Público | 10-09-2021  

 
 

Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de auto-estradas 
In Terras da Beira | 02-09-2021 

 

Mais de 6 mil empresas portuguesas serão afectadas pelas novas portagens em Espanha 
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A medida do Governo espanhol irá afectar mais de seis mil empresas portuguesas, encarecendo as 
exportações que cruzam a fronteira espanhola Serão 12 mil novos quilómetros portajados: o Executivo 
espanhol prepara a introdução de portagens em várias auto-pistas , como são conhecidas no país vizinho 
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