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Como poupar nos combustíveis: que gasolineiras dão descontos? Onde se poupa mais? 

Sabia que pode poupar até 24 cêntimos por litro na Galp? E que se abastecer ao fim de semana na Repsol 
pode poupar 6 cêntimos por litro? Que na BP os descontos por posto de abastecimento e aplicam-se 
apenas nos dias indicados? E que os assinantes da Deco têm descontos na Cepsa? Conheça os descontos 
nas maiores redes de gasolineiras - e o que é que eles implicam 
In CNN Portugal Online | 21-04-2022  

 

Como poupar nos combustíveis: que gasolineiras dão descontos? Onde se poupa mais? 

Na hora de abastecer, todo os descontos são poucos, principalmente quando os combustíveis já 
passaram a marca dos 2 euros por litro. A CNN Portugal reuniu informações sobre as campanhas de 
descontos das quatro maiores gasolineiras neste momento em Portugal, para saber quanto é possível 
poupar - e em troca de quê 
In TVI 24 Online | 21-04-2022  

 

"Medida preocupante." ANTRAM pede reunião com o Governo após descida do ISP 

André Matias de Almeida acredita que, com a descida do ISP, as empresas também serão "menos 
competivivas". António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, confirmou, esta 
segunda-feira, o fim do Autovoucher no final deste mês de abril, no final da reunião de conselho de 
ministros, e será substituído pela descida do ISP, garantindo que os portugueses não pagam mais 
In TSF Online | 11-04-2022  

 

Salão Nacional do Transporte volta a Pombal entre os dias 1 e 3 de julho 

Vai decorrer entre os dias 1 e 3 de julho o Salão Nacional do Transporte no Centro de Exposições de 
Pombal. Organizada pela ANTRAM, Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Mercadorias, a 
edição de 2022 promete, depois de uns anos de ausência 
In MotorGuia Online | 06-04-2022  

 

1 a 3 de julho. Pombal volta a receber Salão Nacional do Transporte 

CONTINUAR A LER O Centro de Exposições de Pombal volta a receber o Salão Nacional de Transporte, 
que irá decorrer entre os dias 1 e 3 de julho. O Salão Nacional do Transporte está de regresso ao Centro 
de Exposições de Pombal 
In Turbo Online | 05-04-2022  

 

Empresas preocupadas com inflação, querem mais apoios 

A subida dos preços dos combustíveis está a refletir-se na generalidade dos sectores. As associações 
empresariais dizem que os aumentos de custos põem em causa a sobrevivência dos negócios e pedem 
apoios e menos fiscalidade 
In Jornal Económico (O) | 01-04-2022  

 

Comunidade Portuária do Douro e Leixões tem novos Órgãos Sociais 

Brogueira Dias sucede a Vieira dos Santos na presidência da Comunidade Portuária do Douro e Leixões 
Foram eleitos, hoje, os Órgãos Sociais da Comunidade Portuária do Douro e Leixões. Reunidos em 
Assembleia Geral Ordinária, os associados aprovaram por unanimidade o relatório de atividades e contas 
relativas ao exercício do ano de 2021, bem como a lista única, proposta, dos Órgãos Sociais para o triénio 
2022 - 2024 
In Leça da Palmeira Online | 01-04-2022  

 

Brogueira Dias lidera Comunidade de Leixões 

Emílio Brogueira Dias é o novo presidente da Comunidade Portuária de Leixões, sucedendo a Jaime Vieira 
dos Santos. Brogueira Dias foi hoje eleito, em assembleia geral, pela unanimidade dos membros da 
Comunidade Portuária de Leixões, tornando-se, assim, o terceiro presidente daquela entidade, depois 
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de Rui Moreira, que cumpriu um mandato, e de Vieira dos Santos, que ocupou o lugar durante quatro 
mandatos 
In Transportes & Negócios Online | 01-04-2022  

 

Salão Nacional do Transporte regressa em julho de 2022 
In Revista Pós-Venda - Revista Pós-Venda Pesados | 01-04-2022  
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