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Negócios da Semana: maioria absoluta para "o que tem de ser feito" 

Veja aqui o Negócios da Semana na íntegra. No Negócios da Semana desta quarta-feira, 
foram analisadas as prioridades do novo Governo e os preços incomportáveis dos 
combustíveis. Mário Jorge Machado, presidente da ATP, António Saraiva, presidente da CIP, 
André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, e Pedro Silva, especialista em Energia da 
Deco Proteste, foram os convidados de José Gomes Ferreira 
In SIC Notícias Online | 31-03-2022 

 

Os protestos contra os preços dos combustíveis já queimam governos em todo o mundo. E 
em Portugal? 

Austrália, Japão, Irão ou Espanha enfrentam a contestação popular deste "novo tipo de 
conflito energético". Em Portugal, a insatisfação está "surda", mas até quando? O governo 
espanhol anunciou esta quarta-feira um plano de 16 milhões de euros para baixar os custos 
dos combustíveis, depois de milhares de pessoas - transportadores de mercadorias, 
pescadores, agricultores e cidadãos comuns - terem parado o país nos últimos dias, em 
protesto contra a escalada de preços que se tem registado nas últimas semanas 
In Expresso Online | 30-03-2022 

 

Novo Governo em funções 

Já está em funções o novo Governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Na cerimónia 
de posse esta quarta-feira, o Presidente da República avisa o primeiro-ministro de que uma 
maioria absoluta permite fazer o que tem de ser feito 
In SIC Notícias - Negócios da Semana | 30-03-2022 

 

Salão Nacional do Transporte regressa em julho de 2022 

Depois do cancelamento em 2020 e da não realização em 2021, a 5ª edição do Salão 
Nacional do Transporte tem data agendada para o mês de julho de 2022. O Salão Nacional 
do Transporte está de regresso em 2022 
In Revista Pós-Venda Online | 28-03-2022 

 

Governo espanhol chegou a acordo a associação que representa os transportes de 
mercadorias para subsidiar os combustíveis 

Em Espanha, o Governo chegou a um acordo com a associação que representa os 
transportes de mercadorias para subsidiar os combustíveis, mas, mesmo assim, a plataforma 
de defesa do setor do transporte rodoviário de mercadorias, uma organização que começou 
o protesto e que reúne centenas de camionistas, decidiu manter os bloqueios e a 
paralisação, que já dura há mais de 10 dias 
In TSF - Notícias | 25-03-2022 

 

Greve de camionistas em Espanha cria problemas à economia nacional 

Bloqueios nos transportes de mercadorias em Espanha está a criar muitos problemas à 
economia portuguesa. A greve dos transportadores de mercadorias espanhóis está a criar 
graves problemas a vários setores em Portugal, nomeadamente, a indústria da pesca, que já 
tem barcos parados e não consegue escoar o que é pescado no Oceano Atlântico 
In Renascença Online | 21-03-2022 
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Estamos a tentar sobreviver- Entrevista a André Matias 

Estamos a tentar sobreviver André Matias de Almeida, porta-voz da Antram INQUÉRITO 
PÚBLICO Os apoios aprovados ontem em Conselho de Ministros para os transportes 
rodoviários de mercadorias são suficientes? É preciso reconhecer o esforço quando ele é feito 
e o Governo fê-lo 
In Público | 19-03-2022 

 

Antram: "O problema do sector resolve-se pelos clientes" das transportadoras 

O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram), André Matias de Almeida, reconhece o esforço das medidas já anunciadas pelo 
Governo, mas que sublinha que não é ao executivo que cabe resolver o problema 
In Público Online | 19-03-2022 

 

Rússia garante que neutralidade da Ucrânia está praticamente garantida 

Um negociador do lado russo garante que nas conversações entre os dois paíse a neutralidade 
é o ponto mais consensual na procura pela paz. E ainda, ANTRAM diz que apoios não são 
suficientes Rádio O 
In Observador Online | 18-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 17-03-2022 

 

ANTRAM quer alargamento do gasóleo profissional 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) 
reivindica medidas de apoio imediatas como o alargamento do gasóleo proÆssional “a 
tipologias de veículos que não estão ainda contempladas”, bem como o aumento da 
elegibilidade do número de litros abastecido por veículo para os 50 mil litros 
In Público | 17-03-2022 

 

ANTRAM exige medidas imediatas para o setor 

A ANTRAM foi recebida ontem pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno 
Santos, e pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado 16 Março 2022 Após a 
Reunião Geral de Associado realizada no passado dia 12 em Pombal, e dos contactos 
desencadeados de imediato com o governo, a ANTRAM foi esta terça-feira recebida pelo 
ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e pelo Secretário de Estado 
das Infraestruturas, Jorge Delgado 
In Pesados & Mercadorias Online | 16-03-2022 

 

Transportadoras de mercadorias querem alargamento do gasóleo profissional 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias quer alargar o 
incentivo do gasóleo profissional a mais tipologias de veículos e aumentar a elegibilidade do 
número de litros, bem como o apoio monetário prometido aos transportes de mercadorias por 
conta de outrem, até 3,5 toneladas 
In Público Online | 16-03-2022 

 

Governo abre linha de crédito e dá 30 cêntimos/litro a transportadoras e TVDE 
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Ministro da Economia anunciou apoio ao abastecimento de combustível em dia de protesto de 
camionistas. Uma linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas mais 
dependentes da energia e dos combustíveis, que fica disponível a partir de quinta-feira, e um 
apoio de 30 cêntimos por litro de combustível para camionistas e transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) 
In Diário de Notícias Online | 16-03-2022 

 

ANTRAM exige medidas imediatas para o setor 

A ANTRAM foi esta terça-feira recebida pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro 
Nuno Santos, e pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Após a Reunião 
Geral de Associado realizada no sábado, em Pombal, e dos contactos desencadeados de 
imediato com o governo, a ANTRAM alertou uma vez mais o ministro para a grave situação que 
grande parte das empresas transportadoras hoje vive, manifestando ao governante ser crucial 
intervir não só estruturalmente no setor mas sobretudo, e no imediato, com medidas 
concretas, tais como: · Atribuir ao setor dos transportes rodoviários de mercadorias por conta 
de outrem o mesmo apoio já concedido aos transportes de mercadorias por conta de outrem, 
até 3,5 toneladas, e também aos TVDE's, em concreto os 30 cêntimos por litro de combustível; 
· Alargar o incentivo do gasóleo profissional a tipologias de veículos que não estão ainda 
contempladas, assim como aumentar a elegibilidade do número de litros abastecido por 
veículo (para os 50 mil litros); · Colmatar o elevado custo do consumo do AdBlue - que hoje em 
dia custa cinco vezes mais do que há um ano -, criando, através do fundo ambiental, um apoio 
específico para as empresas cujas frotas utilizem este aditivo para que estas prossigam com os 
seus desígnios da descarbonização; Estruturalmente, a ANTRAM mostrou ser imperativo a 
criação de um Observatório dos Transportes e a conceção de um indicador sobre o crescimento 
dos custos dos fatores de produção 
In Eurotransporte Online | 16-03-2022 

 

ANTRAM reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) 
exigiu hoje, numa reunião com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, 
que os transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 
cêntimos por litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Logística Moderna Online | 16-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu na terça-feira, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In MundialFM Online | 16-03-2022 

 

Antram insiste em medidas imediatas para o setor 

Apoio de 30 cêntimos por litro de combustível figura como uma das principais exigências da 
Antram que, além de medidas concretas, defende ser "imperativo" criar indicador sobre o 
crescimento dos custos dos fatores de produção 
In Negócios Online | 16-03-2022 

 

ANTRAM exige apoio de 30 cêntimos 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de mercadorias exigiu ontem 
uma reunião com o Governo. Quer no fundo que os transportes de pesados de mercadorias 
sejam abrangidos no apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal como está previsto para 
os ligeiros de mercadorias 
In CM TV - Notícias CM | 16-03-2022 
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Golpe no preço dos combustíveis 

HISTÓRICO - Litro de gasóleo e gasolina custa mais 50 cêntimos face ao período em que o 
petróleo chegou ao recorde de 147 dólares. CAUSAS - Carga fiscal é de 50% e distribuição e 
margem de comercialização somam 30 cêntimos por litro ao preço de referência 
In Correio da Manhã | 16-03-2022 

 

ANTRAM reivindica apoio de 30 cêntimos por litro 

A ANTRAM exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível. 
"Expusemos a necessidade de também sermos contemplados com as ajudas imediatas já 
adoptadas para as viaturas ligeiras", disse à "Lusa" o presidente da ANTRAM, Pedro Polónio, 
após uma reunião com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos 
In Transportes & Negócios Online | 16-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

Organização esteve hoje reunida com ministro Pedro Nuno Santos para discutir apoios ao 
sector do transporte de mercadorias. Transporte de mercadorias ; pesado de mercadorias ; 
contentor ; contentores ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global 
Imagens Comentar A Antram exigiu esta terça-feira, numa reunião com o governo, que os 
transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por 
litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Dinheiro Vivo Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

"Expusemos a necessidade de também sermos contemplados com as ajudas imediatas já 
adotadas para as viaturas de ligeiros", disse o presidente da Antram, depois da reunião com 
Pedro Nuno Santos. A Antram exigiu esta terça-feira, numa reunião com o Governo, que os 
transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por 
litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In ECO - Economia Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias reclama que 
os transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio previsto para os 
ligeiros de mercadorias A Antram exigiu esta terça-feira, numa reunião com o Governo, que os 
transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por 
litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Expresso Online | 15-03-2022 

 

Crise/Energia: Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

15 Mar 2022 | 20:25 A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes 
pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de 
combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Impala Online | 15-03-2022 

 

Combustíveis. As várias greves que têm vindo a paralisar o país 

Escalada de preços estão a deixar camionistas à beira de um ataque de nervos. Governo acenou 
ontem com novas medidas para atenuar subidas, mas Portugal conta nos últimos anos com 
vários protestos que levaram à paralisação do país 
In Inevitável Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 
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Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) - A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os 
transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por 
litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Lusa Online | 15-03-2022 

 

Transportadoras exigem desconto de 30 cêntimos/litro nos combustíveis 

Energia A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Minho Online (O) | 15-03-2022 

 

Crise/Energia: Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

Lisboa, 15 mar 2022 (Lusa) - A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os 
transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por 
litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Mundo Atual Online | 15-03-2022 

 

Os momentos em que o país ficou paralisado por causa dos combustíveis 

Escalada de preços estão a deixar camionistas à beira de um ataque de nervos. Governo acenou 
ontem com novas medidas para atenuar subidas, mas Portugal conta nos últimos anos com 
vários protestos que levaram à paralisação do país 
In Nascer do Sol Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu esta terça-feira, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Negócios Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Notícias ao Minuto Online | 15-03-2022 

 

Transportes de mercadorias reivindicam apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Notícias de Coimbra Online | 15-03-2022 

 
 

ANTRAM reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A medida faz parte de "um caderno de ajudas" proposta esta tarde pela ANTRAM e que 
mereceu "empatia" do gabinete de Pedro Nuno Santos, disse a ANTRAM. A Antram exigiu esta 
terça-feira, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de mercadorias sejam 
também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal como está previsto 
para os ligeiros de mercadorias 
In Observador Online | 15-03-2022 

 

Camionistas em marcha lenta a caminho de Lisboa 

Pelas 19h30 desta terça-feira, os camiões estavam parados na zona de Santa Iria de Azóia, no 
concelho de Loures, escoltados pela polícia. Um grupo de empresários e de motoristas do setor 
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do transporte de mercadorias, em protesto contra a escalada dos preços dos combustíveis, 
está a realizar uma marcha lenta em direção a Lisboa 
In Renascença Online | 15-03-2022 

 

ANTRAM reúne-se hoje com o Ministro das Infraestruturas - Direto 

A ANTRAM que representa os transportadores públicos rodoviários de mercadorias é recebida, 
esta tarde, pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação e também pelo Secretário de 
Estado das Infraestruturas 
In RTP3 - 3 às... | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

Associação quer que os transportes pesados de mercadorias sejam também abrangidos pelo 
apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal como está previsto para os ligeiros de 
mercadorias. A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados 
de mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, 
tal como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Sábado Online | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 15-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis 

A ANTRAM teve, esta tarde, reunião com o Governo para discutir apoios por causa desta 
subida. Amanhã deverão ser conhecidas as medidas. Declarações de Pedro Polónio, ANTRAM. 
In SIC - Jornal da Noite | 15-03-2022 

 

Camionistas contra o aumento dos combustíveis - Direto 

Os camionistas que estavam concentrados desde ontem no Carregado, a norte de Lisboa, estão 
a fazer a esta hora uma marcha lenta até Alverca. Direto do local. 
In SIC Notícias - Edição Especial | 15-03-2022 

 

Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

Medidas do Governo para o setor deverão ser conhecidas esta quarta-feira. A Antram exigiu 
esta terça-feira, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de mercadorias 
sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal como está 
previsto para os ligeiros de mercadorias 
In SIC Notícias Online | 15-03-2022 

 

Crise/Energia: Antram reivindica apoio de 30 cêntimos por litro no combustível 

A Antram exigiu hoje, numa reunião com o Governo, que os transportes pesados de 
mercadorias sejam também abrangidos pelo apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, tal 
como está previsto para os ligeiros de mercadorias "Expusemos a necessidade de também 
sermos contemplados com as ajudas imediatas já adotadas para as viaturas de ligeiros", disse 
à Lusa o presidente Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM), Pedro Polónio, após uma reunião com o ministro das Infraestruturas 
e Habitação, Pedro Nuno Santos 
In Visão Online | 15-03-2022 

 
 

ANTRAM reúne-se hoje com ministro das Infraestruturas 
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A ANTRAM reúne-se hoje com o ministro das Infraestruturas, com o objetivo de apresentar 
medidas que ajudem o setor dos transportes, numa altura em que o preço dos combustíveis 
não pára de subir. 
In CNN Portugal - Novo Dia | 15-03-2022 

 

Transportadores de mercadorias levam reivindicações do sector ao Governo 

Ministério das Infra-estruturas reúne-se hoje com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e amanhã com a Associação Nacional das 
Transportadoras Portuguesas (ANTP) para discutir medidas de apoio por causa da subida dos 
custos dos combustíveis 
In Público Online | 15-03-2022 

 

Governo anuncia novas medidas 

Mas voltando ao pacote de apoios às empresas mais atingidas pelo aumento dos combustíveis, 
o executivo deixou ainda em aberto uma descida temporária do IVA. Comentários de Pedro 
Siza Vieira, Ministro de Estado e da Economia; André Matias de Almeida, porta-voz da Ass 
In TVI - Jornal da Uma | 15-03-2022 

 

Les camionneurs protestent contre les augmentations de carburant 

Le syndicat des camionneurs portugais ANTRAM a annoncé que 200 de ses entreprises 
suspendraient leurs livraisons, à partir de demain, afin de contraindre le gouvernement à 
réduire le coût du carburant beaucoup plus qu'actuellement 
In Vivre Le Portugal Online | 15-03-2022 

 

Cascata de aumentos - Asfixia Economia 

REVOLTA. 270 empresários juntaram-se ontem no Carregado para protestarem contra os 
exorbitantes aumentos dos Combustíveis. CUSTOS - Antram diz que aditivo custava 60 euros 
por mês para cada camião e agora passou a custar 300 
In Correio da Manhã | 15-03-2022 

 

Famílias mais pobres vão ter ajuda para comprar bens essenciais 
In Diário de Notícias | 15-03-2022 

 

Governo abre linha de crédito e dá 30 cêntimos/litro a transportadoras e TVDE 

Ministro da Economia anunciou apoio ao abastecimento de combustível em dia de protesto de 
camionistas. Uma linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas mais 
dependentes da energia e dos combustíveis, que fica disponível a partir de quinta-feira, e um 
apoio de 30 cêntimos por litro de combustível para camionistas e transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) 
In Diário de Notícias Online | 15-03-2022 

 

Governo abre linha de crédito e dá 30 cêntimos por litro a transportadoras e TVDE 

Ministro da Economia anunciou apoio ao abastecimento de combustível em dia de protesto de 
camionistas. Cerca de 40 empresários paralisaram ontem os camiões no Carregado, em 
protesto. © LUSA Comentar Uma linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas 
mais dependentes da energia e dos combustíveis, que fica disponível a partir de quinta-feira, e 
um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível para camionistas e transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) 
In Dinheiro Vivo Online | 15-03-2022 

 

Combustíveis. Portugueses vão pagar mais 3,3 mil milhões por ano 
In Inevitável | 15-03-2022 
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Impacto do aumento dos combustíveis nos transportes 

A invasão da Ucrânia fez disparar os preços da energia e dos combustíveis em todo o mundo. 
No caso de Portugal, a gasolina e o gasóleo registaram hoje mais um agravamento histórico. 
Cerca de 14 cêntimos por litro no gasóleo e mais 9 cêntimos na gasolina 
In Antena 1 - Notícias | 14-03-2022 

 

Crise/Energia: Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado FM 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje 
no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa. 
Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do Carregado, 
município de Alenquer 
In Cidade FM Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias protestam contra a escalada 
do preço dos combustíveis. Transporte de mercadorias © Pedro Granadeiro / Global Imagens 
Comentar Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias 
participaram esta segunda-feira no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no 
Carregado, distrito de Lisboa 
In Dinheiro Vivo Online | 14-03-2022 

 

Camionistas em protesto criaram o seu Movimento Zero através do WhatsApp 

A plataforma Sobrevivência Pelo Sector foi criada na última terça-feira por um grupo de seis 
empresários através do WhatsApp. Autodenomina-se como um "grupo inorgânico" que esta 
segunda-feira avançou com uma paralisação parcial de empresas de transporte de pesados 
Esta segunda-feira, cerca de 300 empresários do transporte de mercadorias pesadas decidiram 
paralisar 20% das suas frotas "nos próprios parques", sobretudo no Carregado (Grande Lisboa) 
In Expresso Online | 14-03-2022 

 

Combustíveis não param de subir. O que é que as transportadoras pedem e o que está a ser 
feito? 

Aumento do preço dos combustíveis podem levar a paralisações nos transportes de 
mercadorias e cessação da atividade de empresas de transportes de passageiros. Empresários 
pedem ajuda ao Governo - uma ajuda mais enérgica do que a já anunciada Os preços dos 
combustíveis já estavam a bater recordes, e conta-se que esta semana, mesmo após algum 
alívio decretado pelo Governo, o preço por litro do gasóleo suba 13,6 cêntimos e o da gasolina 
9,3 cêntimos, de acordo com contas feitas pela Lusa 
In Expresso Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

14 Mar 2022 | 16:32 Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de 
mercadorias participaram hoje no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no 
Carregado, distrito de Lisboa 
In Impala Online | 14-03-2022 

 

Crise/Energia: Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Protesto não tem um fim definido. Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do 
transporte de mercadorias participaram hoje no primeiro dia de uma paralisação parcial das 
suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In M80 Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 
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Carregado, Lisboa, 14 mar 2022 (Lusa) - Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do 
transporte de mercadorias participaram hoje no primeiro dia de uma paralisação parcial das 
suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In Mundo Atual Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram esta 
segunda-feira no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito 
de Lisboa. Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do 
Carregado, município de Alenquer 
In Negócios Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje 
no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa. 
Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do Carregado, 
município de Alenquer 
In Notícias ao Minuto Online | 14-03-2022 

 

Dezenas de manifestantes no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

João Aguiar afirma que a guerra foi apenas um pretexto para subir o preço de revenda, uma 
vez que os barris foram comprados a 80 dólares, antes do conflito eclodir. Cerca de 40 
empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram esta segunda-
feira no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In Observador Online | 14-03-2022 

 

ANTRAM reúne esta terça-feira com a tutela 

14 Março 2022 A ANTRAM é recebida já esta terça-feira, dia 15 de março, pelo Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e pelo Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Jorge Delgado 
In Pesados & Mercadorias Online | 14-03-2022 

 

Transportes em crises 

As associações de transportes já tinham pedido medidas de apoio do Governo. Alegam que não 
conseguem suportar o aumento dos combustíveis e que os cursos terão impacto nos 
consumidores. Comentários de Luís Cabaço Martins, ANTROP; André Matias de Almeida, 
ANTRAM; Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas 
In Porto Canal - Noite Informativa | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Carregado, Lisboa, 14 mar 2022 (Lusa) - Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do 
transporte de mercadorias participaram hoje no primeiro dia de uma paralisação parcial das 
suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In Porto Canal Online | 14-03-2022 

 

Crise/Energia: Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Protesto não tem um fim definido. Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do 
transporte de mercadorias participaram hoje no primeiro dia de uma paralisação parcial das 
suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In Rádio Comercial Online | 14-03-2022 

 

Preço dos combustíveis. Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 
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Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias acordaram no domingo a 
paralisação de 20% das suas frotas em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. 
Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram esta 
segunda-feira no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito 
de Lisboa 
In Renascença Online | 14-03-2022 

 

Crise/Energia. Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje 
no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa. 
Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do Carregado, 
município de Alenquer 
In RTP Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje 
no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa. 
Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do Carregado, 
município de Alenquer 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 14-03-2022 

 

Protesto contra o aumento dos combustíveis - motoristas exigem apoios do Estado 

Contra o aumento dos combustíveis, alguns motoristas de transportes de mercadorias pararam 
hoje os camiões, mas a associação que representa o setor não subscreve o protesto. O ministro 
das Infraestruturas diz estar disponível para falar com as empresas, mas avisa que o Governo 
não consegue fazer milagres 
In SIC - Jornal da Noite | 14-03-2022 

 

ANTRAM diz que a associação não apoia nenhum protesto 

O porta-voz da ANTRAM diz que a associação não apoia nenhum protesto, mas avisa que está 
em causa a sobrevivência de empresas. Declarações de André Matias de Almeida. 
In SIC Notícias - Edição Especial | 14-03-2022 

 

Crise/Energia: Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Protesto não tem um fim definido. NO AR vocal jazz soul blues bossa nova jazz cool Cerca de 
40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje no 
primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
In Smooth FM Online | 14-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis impacta a supply chain 

Nos últimos anos temos assistido a vários aumentos dos custos dos combustíveis, e o tema dos 
custos da distribuição já corria frequentemente as agendas mediáticas, mas com o conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, esta problemática acentuou-se ainda mais 
In Supply Chain Magazine Online | 14-03-2022 

 

ANTRAM considera inevitável o aumento de tarifas 

A solução imediata para a sobrevivência dos transportadores rodoviários de mercadorias passa 
pelo aumento das tarifas, assumiu o porta-voz da ANTRAM, no final do encontro de associados, 
sábado. "É uma situação nunca antes vista e tem de haver uma solução imediata, que passa 
por os clientes destas empresas aceitarem e compreenderem um aumento imediato das tarifas 
In Transportes & Negócios Online | 14-03-2022 

 

Dezenas de camiões parados no Carregado 
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Dezenas de camiões estão a partir de hoje parados no parque TIR do Carregado, em protesto 
contra a actual situação do transporte rodoviário de mercadorias. A iniciativa saiu de uma 
reunião ocorrida ontem, domingo, em Castanheira do Ribatejo, na qual participaram mais de 
200 pequenos, médios e grandes transportadores, à margem de qualquer associação do sector 
In Transportes & Negócios Online | 14-03-2022 

 

Dezenas no primeiro dia de paralisação parcial de frotas no Carregado 

Cerca de 40 empresários e motoristas do setor do transporte de mercadorias participaram hoje 
no primeiro dia de uma paralisação parcial das suas frotas, no Carregado, distrito de Lisboa 
Durante o início da tarde foram vários os camiões que chegaram ao Parque Tir do Carregado, 
município de Alenquer 
In Visão Online | 14-03-2022 

 

Cerca de 300 camiões páram em protesto FM 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Cidade FM Online | 14-03-2022 

 

Transportadores de mercadorias paralisam 20% das frotas em protesto contra aumento dos 
combustíveis 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias de Portugal iniciam nesta 
segunda-feira (14) a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços 
dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Comunidades Lusófonas Online | 14-03-2022 

 

300 camiões paralisados devido à subida do preço dos combustíveis 

Demarcados da ANTRAM, vários transportadores decidiram iniciar esta segunda-feira um 
protesto. Autodenominam-se "Plataforma para a Sobrevivência do Setor" e representam cerca 
de 200 empresários que, insatisfeitos com a posição da ANTRAM (Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) na reunião deste sábado, decidiram 
manifestar-se a título próprio contra o Governo 
In Eurotransporte Online | 14-03-2022 

 

ANTRAM reúne amanhã com o Governo 

Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, e o Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Jorge Delgado recebem a ANTRAM esta terça-feira. Em comunicado, a 
Associação informa que irá apresentar à tutela as medidas que os associados reunidos no 
sábado, em Pombal, "definiram como essenciais para ajudar a ultrapassar as dificuldades que 
as empresas do setor estão a sentir, e que permitirão aliviar, no imediato, a pressão dos 
significativos e sucessivos aumentos de preço do combustível" 
In Eurotransporte Online | 14-03-2022 

 

Mais de 200 empresários de transporte de mercadorias paralisam 300 camiões esta segunda-
feira 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In MultiNews Online | 14-03-2022 

 

Governo anuncia hoje novas medidas de apoio à economia para fazer face à guerra 
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A ministra da Agricultura e o ministro da Economia anunciam apoios para fazer face aos 
impactos do conflito na economia. Associações do setor dos transportes reúnem-se nos 
próximos dias com o Governo. O Governo anuncia esta tarde novas medidas de apoio à 
economia para fazer face aos impactos da guerra na Ucrânia 
In Negócios Online | 14-03-2022 

 

Situação nos restaurantes "já está em estado crítico, há falta de produtos" 

O impacto do custo dos combustíveis já se sente em vários setores. "Há risco de alguns 
restaurantes não terem matérias-primas". A análise de Gustavo Paulo Duarte, da ANTRAM e 
Daniel Serra, da ANR. 
In Observador Online | 14-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, 13 mar 2022 (Lusa) -- Mais de 200 empresários do 
setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios 
de estradas 
In Porto Canal Online | 14-03-2022 

 

Cerca de 300 camiões páram em protesto 

Empresários do setor do transporte de mercadorias vão paralisar 20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. Mais de 200 empresários do setor do 
transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto 
contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de 
estradas 
In Rádio Comercial Online | 14-03-2022 

 

Entrevista a André Matias Almeida 

Entrevista a André Matias Almeida, porta-voz da ANTRAM, Associação Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Mercadorias. 
In SIC Notícias - Edição Especial | 14-03-2022 

 

Caderno reivindicativo da ANTRAM 

Relativamente à reunião com os transportadores, a ANTRAM é recebida já amanhã à tarde. Os 
transportadores rodoviários de mercadorias vão apresentar o caderno reivindicativo aprovado 
em Pombal, este fim de semana 
In TSF - Notícias | 14-03-2022 

 

Caderno reivindicativo da ANTRAM 

A ANTRAM vai reunir com o Governo para apresentar o caderno reivindicativo aprovado neste 
sábado em Pombal. O presidente da Associação, Pedro Polónio, adianta que compreende as 
palavras do ministro Pedro Nuno Santos de que as possibilidades do Estado não são ilimitadas 
e as bandas são estreitas 
In TSF - Notícias | 14-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis preocupa setor dos transportes de mercadorias 

A guerra na Ucrânia está a ter impacto no preço da energia em todo o mundo e em Portugal 
amanhã está previsto um novo aumento dos combustíveis. O gasóleo deve subir 14 cêntimos 
e a gasolina 9, entretanto, cerca de 270 empresas de transporte de mercadorias decidiram 
parar parte das frotas, é uma forma de protesto em reação a esta subida de preços 
In Antena 1 - Notícias | 13-03-2022 

 

Paulo Trigo Pereira / Pedro Nunes 
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Paulo Trigo Pereira, economista e professor do ISEG, e Clemente Pedro Nunes, professor do 
Instituto Superior Técnico, analisam os seguintes temas: - subida dos preços dos combustíveis. 
- inflação na Zona Euro 
In SIC Notícias - Edição Especial | 13-03-2022 

 

Empresas de transporte de mercadorias avisam que estão no limite 

A guerra contribui para o aumento do preço da energia em todo o mundo, em Portugal os 
combustíveis ficam as mais caros, perto de 14 cêntimos mais no gasóleo, o litro da gasolina 
custa mais 9 cêntimos. As empresas de transporte de mercadorias avisam que estão no limite, 
parte das frotas ficam estacionadas, foi a decisão tomada depois de uma reunião ontem da 
"Plataforma pela Sobrevivência dos Transportadores, 300 camiões vão estar parados 
In Antena 1 - Notícias | 14-03-2022 

 

Empresas de transporte de mercadorias avisam que estão no limite 

A guerra contribui para o aumento do preço da energia em todo o mundo. Em Portugal, os 
combustíveis ficam as mais caros perto de 14 cêntimos mais no gasóleo. As empresas de 
transporte de mercadorias avisam que estão no limite, parte das frotas ficam hoje estacionadas 
In Antena 1 - Notícias | 14-03-2022 

 

Empresas de transportes param 20% das frotas 

CUSTO DE COMBUSTÍVEIS Mais de 200 empresários do sector do transporte de mercadorias 
decidiram ontem a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços 
dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Diário de Coimbra | 14-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como solução imediata para transportadoras 

POMBAL- A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à 
escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu no sábado o 
porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) 
In Diário de Leiria | 14-03-2022 

 

Empresas de transportes param 20% das frotas 

CUSTO DE COMBUSTÍVEIS Mais de 200 empresários do sector do transporte de mercadorias 
decidiram ontem a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços 
dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Diário de Leiria | 14-03-2022 

 

Transportadores de mercadorias paralisam 20% das frotas em protesto contra preços dos 
combustíveis 

Mais de duas centenas de empresários do setor do transporte de mercados vão paralisar 20% 
das frotas a partir desta segunda-feira, contra os preços altos dos combustíveis. Mais de 200 
empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram no domingo a paralisação de 
20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para 
já, greves ou bloqueios de estradas 
In ECO - Economia Online | 14-03-2022 

 

Transportadoras vão parar um quinto da frota em protesto 
In Inevitável | 14-03-2022 

 

Cerca de 300 camiões páram em protesto 

Empresários do setor do transporte de mercadorias vão paralisar 20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. Mais de 200 empresários do setor do 
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transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto 
contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de 
estradas 
In M80 Online | 14-03-2022 

 

Crise/Energia: Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em 
protesto 

Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, 13 mar 2022 (Lusa) - Mais de 200 empresários do 
setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios 
de estradas 
In Mundo Atual Online | 14-03-2022 

 

Empresários de transporte de mercadorias paralisam hoje "300 camiões" 

A paralisação terá início esta segunda-feira e estima-se que estarão parados "300 camiões, 
sensivelmente". Os veículos paralisados irão ficar estacionados "em locais próprios" na zona de 
Lisboa, até à resposta às suas reivindicações 
In Notícias ao Minuto Online | 14-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Notícias de Coimbra Online | 14-03-2022 

 

Truckers protest against fuel increases 

Portugal's truckers syndicate ANTRAM has announced that 200 of its companies will be holding 
back on deliveries, as of tomorrow, in order to force the government to reduce the cost of fuel 
much further than at present 
In Portugal Resident Online | 14-03-2022 

 

Transportadoras ameaçam paralisar 300 camiões 

Protesto reflecte o descontentamento provocado pelas medidas anunciadas pelo Governo até 
agora Rafaela Burd Relvas Um grupo de empresários do sector do transporte de mercadorias 
decidiu avançar com uma paralisação da sua frota a partir de hoje e durante tempo 
indeterminado, num total de cerca de 300 camiões, em protesto contra o aumento do preço 
dos combustíveis 
In Público | 14-03-2022 

 

Aumento do custo de vida em Portugal 

O presidente da Antram diz que, para além do gasóleo, há também outros produtos que estão 
a aumentar, o que encarece o custo da atividade. Declarações de Pero Polónio, presidente 
ANTRAM. 
In RTP1 - Bom Dia Portugal | 14-03-2022 

 

"Expresso da Manhã" 

"Expresso da Manhã" com Paulo Baldaia: - novo aumento do preço dos combustíveis; - 
contestação por parte dos empresários e no setor dos transportes; - consequências da guerra 
na Ucrânia; - alterações ao Orçamento do estado 
In SIC Notícias - Edição Especial | 14-03-2022 

 

Cerca de 300 camiões páram em protesto 
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Empresários do setor do transporte de mercadorias vão paralisar 20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. NO AR vocal jazz soul blues bossa nova 
jazz cool Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a 
paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, 
afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Smooth FM Online | 14-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Contra a posição da ANTRAM, mais de 200 empresários do setor dos transportes de 
mercadorias vão paralisar hoje 20% da frota dos seus camiões e por tempo indeterminado. O 
protesto é da Associação pela transportes pela plataforma da sobrevivência até que sejam 
tomadas medidas de apoio ao setor na sequência do brutal aumento do preço dos 
combustíveis 
In TVI - Esta Manhã | 14-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Antena Minho Online | 13-03-2022 

 

Transportadoras vão parar um quinto da frota em protesto contra o preço dos combustíveis 

Associação estima que vão estar parados cerca de 300 camiões Mais de 200 empresários do 
setor do transporte de mercadorias decidiram este domingo a paralisação de 20% das suas 
frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou 
bloqueios de estradas 
In CNN Portugal Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas 

Cerca de 300 camiões ficarão parados em protesto contra o aumento dos combustíveis. Mais 
de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram este domingo a 
paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, 
afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Correio da Manhã Online - Viver com Saúde Online | 13-03-2022 

 

Camiões começam a parar esta segunda-feira 

Plataforma para a Sobrevivência do Setor agrega cerca de 200 empresários. Querem acesso 
facilitado a gasóleo profissional e descida nas portagens Cerca de 300 viaturas pesadas de 
transporte devem ficar paradas a partir desta segunda-feira como forma de pressão para que 
o Governo tome medidas de resposta ao aumento de combustíveis motivado pela Guerra na 
Ucrânia 
In Expresso Online | 13-03-2022 

 

Crise/Energia: Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em 
protesto 

13 Mar 2022 | 19:09 Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias 
decidiram hoje a paralisação de 20% das suas frotas, afastando, para já, greves ou bloqueios 
de estradas. Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, 13 mar 2022 (Lusa) - Mais de 200 
empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das 
suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, 
greves ou bloqueios de estradas 
In Impala Online | 13-03-2022 
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Crise/Energia: Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

13 Mar 2022 | 16:00 Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão 
hoje reunidos para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas imediatas 
ao Governo. Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, 13 mar 2022 (Lusa) - Mais de 200 
empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em Castanheira do 
Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas imediatas ao 
Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Impala Online | 13-03-2022 

 

Combustíveis. Transportadoras vão parar um quinto da frota em protesto 

Os preços dos combustíveis voltam a crescer esta semana e empresários dos transportes 
decidiram mostrar o seu desagrado. Mais de 200 empresários do setor do transporte de 
mercadorias decidiram este domingo a paralisação de 20% das suas frotas 
In Inevitável Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias param 20% das frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram, este domingo, a 
paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, 
afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Jornal de Notícias Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do sector do transporte de mercadorias decidiram este domingo a 
paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, 
afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Jornal Económico Online (O) | 13-03-2022 

 

Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

Energia Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos 
em Castanheira do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem 
medidas imediatas ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Minho Online (O) | 13-03-2022 

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, 13 mar 2022 (Lusa) - Mais de 200 empresários do 
setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em Castanheira do Ribatejo para 
discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas imediatas ao Governo, 
criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Mundo Atual Online | 13-03-2022 

 

Combustíveis. Transportadoras vão parar um quinto da frota em protesto 

Os preços dos combustíveis voltam a crescer esta semana e empresários dos transportes 
decidiram mostrar o seu desagrado. Mais de 200 empresários do setor do transporte de 
mercadorias decidiram este domingo a paralisação de 20% das suas frotas 
In Nascer do Sol Online | 13-03-2022 

 

Combustíveis: Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão este domingo reunidos 
em Castanheira do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem 
medidas imediatas ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Negócios Online | 13-03-2022 

 

Transportadores rodoviários pedem medidas imediatas ao Governo 
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Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em 
Castanheira do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas 
imediatas ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Notícias ao Minuto Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Notícias ao Minuto Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

"Ficou decidido que cada um dos transportadores representados vai parar cerca de 20% das 
suas frotas - uns serão cinco carros, outros um carro, outros vinte", disse o porta-voz da 
plataforma Sobrevivência pelo Setor, Paulo Paiva, à Lusa, por telefone, no final da reunião que 
decorreu em Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira 
In ON CENTRO Online | 13-03-2022 

 

Camiões começam a parar em Portugal. Querem acesso facilitado a gasóleo profissional e 
descida nas portagens 

Plataforma para a Sobrevivência do Setor já agrega mais de 200 empresários Cerca de 300 
viaturas pesadas de transporte devem ficar paradas a partir desta segunda-feira como forma 
de pressão para que o Governo tome medidas de resposta ao aumento de combustíveis 
motivado pela Guerra na Ucrânia 
In Postal do Algarve Online | 13-03-2022 

 

Transportadoras preparam-se para paralisar 300 camiões a partir de segunda-feira 

Este será um protesto organizado por uma plataforma que é pouco representativa do sector 
do transporte de mercadorias. Ainda assim, o evento reflecte o descontentamento das 
empresas com as medidas já anunciadas pelo Governo para mitigar o aumento dos preços dos 
combustíveis 
In Público Online | 13-03-2022 

 

Transportadores rodoviários pedem medidas imediatas ao Governo 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em 
Castanheira do Transportadores rodoviários pedem medidas imediatas ao Governo13/03/2022 
"Nós não precisamos de endividamento, precisamos de redução imediata de custos 
In Rádio Online RJFM | 13-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Para debater as consequências do aumento dos combustíveis nos transportes rodoviários de 
mercadorias, empresários do setor sem ligações a associações reúnem-se hoje em Castanheira 
do Ribatejo, pedem soluções que permitam enfrentar a escalada de preços 
In Renascença - Notícias | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In RTP Online | 13-03-2022 

 

Transportadores rodoviários exigem medidas imediatas para travar preços dos combustíveis 
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"Nós não precisamos de endividamento, precisamos de redução imediata de custos", defende 
um dos empresários. Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão 
hoje reunidos em Castanheira do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis 
e exigem medidas imediatas ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Sábado Online | 13-03-2022 

 

Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em 
Castanheira do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas 
imediatas ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 13-03-2022 

 

Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, 
para já, greves ou bloqueios de estradas 
In Sapo Online - Sapo Economia Online | 13-03-2022 

 

Divisão no setor dos transportes de mercadorias 

Está instalada a divisão entre as empresas de transportes de mercadorias. Mais de duas 
centenas de empresários do setor decidiram paralisar 320 camiões a partir de amanhã, em 
local ainda desconhecido e por tempo indeterminado 
In SIC - Jornal da Noite | 13-03-2022 

 

Mais de 200 empresários de transporte de mercadorias paralisam 320 camiões esta segunda-
feira 

Consideram que apoios anunciados pelo Governo são insuficientes. Está instalada a divisão 
entre as empresas de transportes de mercadorias. Mais de duas centenas empresários do setor 
decidiram paralisar 320 camiões a partir de segunda-feira, em local ainda desconhecido e por 
tempo indeterminado 
In SIC Notícias Online | 13-03-2022 

 

Preço dos combustíveis. Transportes de mercadorias paralisam 20% das frotas em protesto 

Paralisação terá início na segunda-feira. Mais de 200 empresários do setor do transporte de 
mercadorias decidiram este domingo a paralisação de 20% das suas frotas, em protesto contra 
a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas 
In TSF Online | 13-03-2022 

 

Crise/Energia: Empresários dos transportes de mercadorias paralisam 20% das suas frotas em 
protesto 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação 
de 20% das suas frotas, afastando, para já, greves ou bloqueios de estradas Mais de 200 
empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram hoje a paralisação de 20% das 
suas frotas, em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis, afastando, para já, 
greves ou bloqueios de estradas 
In Visão Online | 13-03-2022 

 

Crise/Energia: Transportadores rodoviários recusam endividamento e exigem medidas imediatas 

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos para 
discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas imediatas ao Governo Mais 
de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias estão hoje reunidos em Castanheira 
do Ribatejo para discutir a escalada dos preços dos combustíveis e exigem medidas imediatas 
ao Governo, criticando o anúncio de uma linha de crédito 
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In Visão Online | 13-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Não há protestos à vista pela parte das empresas de transporte de mercadorias por causa do 
aumento dos preços dos combustíveis. Declarações de Pedro Polónio da ANTRAM. 
In Antena 1 - Notícias | 13-03-2022 

 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários Há 10 min À CNN 
Portugal André Matias de Almeida, porta-voz da Antram - Associação Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Mercadorias, revela que o plenário realizado no sábado foi 
"muito tenso", mas afirma que "já se esperava que assim fosse, porque essas empresas 
atravessam a situação mais difícil da sua história" 
In CNN Portugal Online | 13-03-2022 

 

Antram pondera aumento de tarifas nos transportes 

COMBUSTÍVEIS A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, 
face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu ontem 
o porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) 
In Diário de Coimbra | 13-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

"As empresas não estão a ganhar dinheiro, só estão a repassar um custo", afirma o porta-voz 
da Antram, que reuniu com os associados para discutir a escalada do preço dos combustíveis. 
A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu este sábado o porta-voz 
da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In ECO - Economia Online | 13-03-2022 

 

Aumento combustíveis - ANTRAM admite protestos e apela a apoios 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias apela ao Governo 
português que vá além dos apoios já anunciados. O executivo confirmou que vai lançar uma 
linha de crédito de 400 milhões de euros e há uma outra associação, a dos industriais 
Metalúrgicos, que avisa que há empresas que vão parar e eventualmente despedir, se não 
avançar também e de imediato um layoff simplificado 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 13-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis preocupa setor dos transportes de mercadorias 

O aumento dos combustíveis está a preocupar vários setores, como o dos transportes de 
mercadorias, que está este domingo reunido na Castanheira do Ribatejo. Ligação em direto. 
Declarações de Paulo Maia, transportador 
In SIC - Primeiro Jornal | 13-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis - Direto 

Na véspera de mais uma subida do preço dos combustíveis, as empresas de transportes 
reúnem-se para falar sobre as medidas para mitigar este aumento. Direto de Castanheira do 
Ribatejo. 
In TVI - Jornal da Uma | 13-03-2022 

 

Subida de combustíveis 
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A partir de amanhã, o gasóleo deverá subir no mínimo 16 cêntimos e a gasolina 11 cêntimo. O 
Governo vai atenuar esta subida através de uma redução do imposto sobre produtor 
petrolíferos e do apoio com o Ivaucher 
In TVI - Jornal da Uma | 13-03-2022 

 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários 
https://www.facebook.com/tvi24/ 
In TVI 24 Online | 13-03-2022 

 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários 

Antram não descarta paralisação por parte dos transportadores rodoviários 
In TVI 24 Online | 13-03-2022 

 
 

Aumento dos combustíveis - ANTRAM não vai avançar para protestos 

Não há protestos à vista pela parte das empresas de transporte de mercadorias, por causa do 
preço dos combustíveis, no entanto, a ANTRAM, a associação que representa este setor, espera 
que a revisão do IVA dos combustíveis possa avançar rapidamente 
In Antena 1 - Notícias | 13-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu o porta-voz da Associação 
Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Jornal de Notícias Online | 13-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

Pombal, Leiria, 12 mar 2022 (Lusa) - A solução para a sobrevivência das empresas de transporte 
de mercadorias, face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, 
assumiu hoje o porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) 
In Lusa Online | 13-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

Responsável da Associação Nacional de Transportes Públicos diz que as empresas de 
transportes "não estão a ganhar dinheiro, só estão a repassar um custo" e que isso exige 
solução imediata. A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, 
face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu este 
sábado o porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) 
In Observador Online | 13-03-2022 

 

ANTRAM pede que, "à boleia da guerra", as gasolineiras não possam aumentar os lucros 

Com uma crise à espreita no setor devido aos aumentos sucessivos no gasóleo os empresários 
dos transportes rodoviários reúnem este sábado em Pombal. Da reunião da Associação 
Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) vai sair um 
caderno reivindicativo para ser entregue ao Governo 
In TSF Online | 13-03-2022 

 

Reunião da ANTRAM em Pombal 
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A Associação dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aplaudiu a proposta do 
Governo, de criar uma linha de crédito de 400 milhões de euros. Declarações de Pedro Polónio, 
presidente da ANTRAM 
In Antena 1 - Notícias | 12-03-2022 

 

Empresas pedem revisão do IVA dos combustíveis 

A Associação Nacional de Transportes Públicos acredita que o Governo vai rever o IVA dos 
combustíveis e aprovar uma linha de crédito para apoiar as empresas de transporte de 
mercadorias. 
In CNN Portugal - CNN Sábado à Noite | 12-03-2022 

 

Transportadores querem apoios 

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, decidiu que não 
vai sair à rua para protestar contra a subida do preço dos combustíveis. 
In Porto Canal - Noite Informativa | 12-03-2022 

 

ANTRAM reunida em Pombal 

A Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias não vai para já avançar com 
qualquer protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Pedro Polónio, presidente da 
ANTRAM admite que outras empresas podem seguir esse caminho, mas da reunião desta tarde 
em Pombal, essa ideia foi colocada de parte 
In Renascença - Notícias | 12-03-2022 

 

ANTRAM reunida em Pombal 

Para já os transportadores de mercadorias não vão fazer qualquer protesto contra a subida do 
aumento do preço dos combustíveis, a garantia foi dada na última hora pelo presidente da 
ANTRAM, no final de uma reunião que decorreu em Pombal 
In Renascença - Notícias | 12-03-2022 

 

ANTRAM reunida em Pombal 

A ANTRAM está reunida há várias horas em Pombal, isto para analisar as dificuldades do setor 
face ao aumento dos combustíveis. 
In Renascença - Notícias | 12-03-2022 
 

 

Aumento dos combustíveis - Empresários dos transportes rodoviários reunidos 

De acordo com um porta-voz da ANTRAM, o Governo vai fazer aprovar uma linha de crédito 
para apoiar as empresas de transporte de mercadorias. A Associação Nacional de 
Transportadores de Mercadorias está a reunir durante esta tarde, para discutir soluções face 
aos aumentos sucessivos do preço dos combustíveis 
In CNN Portugal - CNN Sábado | 12-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis - Empresários dos transportes rodoviários reunidos 

Vamos em direto até Pombal. Nesta altura, realiza-se um plenário da ANTRAM. As 
transportadoras estão a discutir que medidas é possível adotar para fazer face à subida dos 
combustíveis. Comentários de André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM 
In CNN Portugal - CNN Sábado | 12-03-2022 

 

Transportadores rodoviários defendem tecto nos lucros das gasolineiras, independentes querem 
apoios similares a autocarros 

Escalada do preço do gasóleo leva empresários do sector do transporte de mercadorias a reunir 
de emergência em busca de soluções de sobrevivência que não se reflitam na fatura dos 
clientes. Antram diz que gasolineiras não podem ter margens mais altas de lucro à boleia da 
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guerra Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) está reunida em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço 
dos combustíveis e aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In Expresso Online | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

12 Mar 2022 | 22:25 A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de 
mercadorias, face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, 
assumiu hoje o porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias 
In Impala Online | 12-03-2022 

 

Transportadores rodoviários associados da Antram reunidos em plenário em Pombal 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) está 
hoje reunida em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço dos 
combustíveis e aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In Jornal de Leiria Online | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

Pombal, Leiria, 12 mar 2022 (Lusa) - A solução para a sobrevivência das empresas de transporte 
de mercadorias, face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, 
assumiu hoje o porta-voz da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) 
In Mundo Atual Online | 12-03-2022 

 

Sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias passa por um aumento das tarifas 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In NDC , Notícias Do Centro Online | 12-03-2022 

 

Pombal: Transportadores rodoviários associados da Antram reunidos em plenário 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) está 
hoje reunida em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço dos 
combustíveis e aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In NDC , Notícias Do Centro Online | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Notícias ao Minuto Online | 12-03-2022 

 

ANTRAM vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Notícias de Coimbra Online | 12-03-2022 

 

Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias não avança com 
protestos por causa do preço dos combustíveisi 
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A ANTRAM pede bom senso e apela ao Governo para que esteja disponível para negociar 
medidas. Ainda neste jornal, O PCP defende regulação dos preços dos combustíveis. Rádio 
Observador 
In Observador Online | 12-03-2022 

 

Transportadoras preparam protestos contra aumento do preço dos combustíveis. PSP está 
atenta 

A PSP acompanha "há vários dias" publicações nas redes sociais sobre "protestos relacionados 
com o aumento dos preços dos combustíveis". Associação que representa empresas de 
transportes de mercadorias admite que possa haver manifestações 
In Público Online | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

Responsável da ANTRAM classificou como "dramática e trágica" a situação das empresas A 
solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Região de Leiria Online | 12-03-2022 

 

Transportadores rodoviários reunidos em Pombal para analisar escalada de preços dos 
combustíveis 

Mais de 200 empresas associadas da ANTRAM estão reunidas em plenário A Associação 
Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) está hoje reunida 
em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço dos combustíveis e 
aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In Região de Leiria Online | 12-03-2022 

 

ANTRAM não vai sair à rua para protestar contra aumento do preço dos combustíveis 

Pedro Polónio diz que muitos associados defendiam a saída à rua, mas acabaram por ser 
compreensivos das medidas avançadas pelo Governo. A ANTRAM decidiu que não vai sair à rua 
para protestar contra a subida do preço dos combustíveis, por agora 
In Renascença Online | 12-03-2022 

 

Presidente da ANTRAM pede intervenção do Governo 

Os associados da ANTRAM estiveram reunidos em Pombal. Do encontro que teve a participação 
de cerca de 200 empresas de transportes de mercadorias, ficaram alguns pedidos para o 
Governo. Além da subida dos preços do gasóleo, o presidente da Associação de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, dá como exemplo o preço do Adblue 
que vai subir drasticamente e pede intervenção do Governo 
In RTP Online | 12-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis - Empresários dos transportes rodoviários reunidos 

Os associados da ANTRAM estiveram hoje reunidos em Pombal. Do encontro que teve a 
participação de cerca de 200 empresas de transportes de mercadorias, ficaram alguns pedidos 
para o Governo. Além da subida dos preços do gasóleo, o presidente da Associação de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias dá como exemplo, o preço do adblue 
que vai subir drasticamente e pede por isso a intervenção do Governo 
In RTP1 - Telejornal | 12-03-2022 

 

Subida de preços dos combustíveis - ANTRAM 

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
apela ao bom senso e descarta para já a possibilidade de protestos no setor. Declarações de 
Pedro Polónio, ANTRAM 
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In RTP3 - 3 às... | 12-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis - Direto 

O preço dos combustíveis vai voltar a subir na segunda-feira. Direto de Alfragide, Amadora. 
In RTP3 - 3 às... | 12-03-2022 

 

Reunião da ANTRAM em Pombal - Direto 

Terminou a reunião convocada pela ANTRAM com 2.600 transportadoras. Reunião marcada 
para Pombal e motivada pelo aumento dos combustíveis. Direto de Pombal. Declarações de 
Pedro Polónio, presidente da ANTRAM 
In RTP3 - 3 às... | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 12-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis - ANTRAM não vai avançar para protestos 

Por cá, as empresas de transporte rodoviário de mercadorias não vão realizar protestos ou 
manifestações devido ao aumento do preço dos combustíveis. Reunidas hoje num plenário em 
Pombal, mostraram-se satisfeitas com as medidas já anunciadas pelo Governo e esperam agora 
que os clientes e o mercado também assumam parte dos custos associados 
In SIC - Jornal da Noite | 12-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis - Empresários dos transportes rodoviários reunidos 

E por causa da subida do preço dos combustíveis, os empresários dos transportes rodoviários 
têm estado reunidos hoje em Pombal. Comentários de André Matias de Almeida, porta-voz da 
ANTRAM. 
In SIC Notícias - Edição Especial | 12-03-2022 

 

Empresas de transporte satisfeitas com medidas do Governo para combater aumento dos 
combustíveis 

Mais de 200 empresas de transportes estiveram reunidas em Pombal para discutir impacto do 
aumento dos preços dos combustíveis. As empresas de transporte rodoviário de mercadorias 
não vão realizar protestos ou manifestações devido ao aumento do preço dos combustíveis 
In SIC Notícias Online | 12-03-2022 

 

Antram vê aumento de tarifas como "solução imediata" para transportadoras 

A solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do 
preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da 
Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias A solução para 
a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do preço dos 
combustíveis, passa por um aumento das tarifas, assumiu hoje o porta-voz da Associação 
Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Visão Online | 12-03-2022 

 

Transportadores rodoviários reúnem-se este fim de semana para discutir subida do preço dos 
combustíveis 

Associados da Antram reúnem-se este sábado para discutir escalada do preço dos combustíveis 
e aprovar medidas para o setor. Domingo é a vez das empresas independentes. A Associação 
Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) está este sábado 
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reunida em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço dos 
combustíveis e aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In ECO - Economia Online | 12-03-2022 

 

Aumento sem precedentes dos combustíveis já faz mossa nas empresas 

Transportadora "Just in Time" antecipa dificuldades com novo aumento O maior aumento de 
sempre dos combustíveis já está a ser sentido por empresas da região, como é caso da "Just in 
Time". A empresa de transportes que está agora sediada na Plataforma Logística (PLIE), depois 
de um investimento de 2,5 milhões de euros, emprega 91 trabalhadores e conta com uma frota 
de 75 camiões que percorrem a Europa, principalmente para países como a República Checa, 
Alemanha e Polónia 
In Interior Online (O) | 12-03-2022 

 

Transportadores rodoviários associados da Antram reunidos em plenário 

A Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) está 
hoje reunida em plenário, em Pombal, para analisar a situação de escalada no preço dos 
combustíveis e aprovar medidas para o futuro do setor, confirmou o seu porta-voz 
In Notícias ao Minuto Online | 12-03-2022 

 

Aumento dos combustíveis - preços voltam a subir na 2ª feira 

Por causa destes aumentos previstos para segunda-feira há quem tente abastecer este fim de 
semana. 
In SIC - Primeiro Jornal | 12-03-2022 

 

A Vida do Dinheiro - André Matias de Almeida - Porta-voz da Antram 

A Vida do Dinheiro Como o ganhamos? Quanto temos? Como o gastamos? A TSF e o Dinheiro 
Vivo analisam, debatem, discutem e perguntam pel' A Vida do Dinheiro, em entrevista aos 
grandes decisores. O economista João Duque analisa e explica os principais temas da semana 
In TSF Online | 12-03-2022 

 

Combustíveis: ANTRAM critica medidas do Governo 

A Associação dos Transportes de Mercadorias diz que as medidas anunciadas pelo Governo, 
para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, não têm impacto para as 
transportadoras. Sugere, por isso, a criação de uma linha de apoio à tesouraria 
In TV Record Europa Online | 12-03-2022 

 

Crise dos combustíveis: Transportadoras de mercadorias querem redução do IVA 

Os empresários dos transportes rodoviários estão desesperados e, nesta altura, estão reunidos 
em Pombal. Direto de Pombal. 
In TVI - Jornal da Uma | 12-03-2022 

 

"Não nos admira que transportadoras tomassem a via dos protestos" - Entrevista a André Matias 
de Almeida 
In Dinheiro Vivo | 12-03-2022 

 

? Vídeo: André Matias de Almeida: "Não nos admiraria que algumas transportadoras tomassem 
a via de protestos" 

Porta-voz da associação de transportadoras de mercadorias pede apoios à tesouraria, 
abatimento no IRC para quem invista em frota sustentável e menos IVA para fazer face a 
subidas nos combustíveis. Sem medidas, prevê falências e despedimentos 
In Dinheiro Vivo Online | 12-03-2022 

 

Empresários dos Transportes Rodoviários de Mercadorias reúnem-se em Pombal 
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Preocupados com os sucessivos dias policiais, aumentos do preço do gasóleo, os empresários 
dos Transportes Rodoviários de Mercadorias reúnem-se hoje em Pombal, onde é esperada a 
se a presença de centenas de transportadores 
In TSF - Notícias | 12-03-2022 

 

Governo anuncia medidas para minimizar impacto do preço dos Combustíveis - ANTRAM 

Para os transportadores de mercadorias não há nada de novo. A associação que representa 
estes transportadores avalia assim, as várias medidas detalhadas esta tarde pelo Governo para 
minimizar o impacto do agravamento do preço dos combustíveis 
In Antena 1 - Notícias | 11-03-2022 

 

Análise ao aumento do preço dos combustíveis 

Análise de André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, ao aumento do preço dos 
combustíveis. 
In CNN Portugal - Jornal da CNN | 11-03-2022 

 

Portugal só tem cereais para dois meses 

Escassez. O sector já não discute preços, mas apenas a disponibilidade de alimentos VITOR 
ANDRADE Pela primeira vez Portugal está a comprar cereais à Africa do Sul e há já um navio 
carregado de milho a caminho de Lisboa, onde deverá chegar dentro de uma semana e meia 
In Expresso - Economia | 11-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O aumento do preço dos combustíveis em Portugal está a afetar muitos e principalmente as 
empresas de transportes que consideram insuficientes, desde já os apoios que foram 
anunciados pelo Governo. Declarações de Florêncio Almeida, presidente da ANTRAL, de Luís 
Cabaço Martins, presidente da ANTROP, de André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM 
In RTP1 - Jornal da Tarde | 10-03-2022 

 

ANTRAM denuncia falta de medidas de apoio a empresas 

O porta-voz da Antram, Associação dos Transportes de Mercadorias, André Matias de Almeida, 
diz que a subida do preço dos combustíveis faz aumentar os custos das empresas e que isso 
pode comprometer o abastecimento de serviços 
In CNN Portugal - CNN Meio Dia | 09-03-2022 

 

Governo vai descer o imposto sobre os produtos petrolíferos 

O Governo anunciou uma descida do imposto sobre os combustíveis. Esta é uma das medidas 
que foram apresentadas ontem pelo primeiro-ministro para dar resposta ao aumento do preço 
dos combustíveis provocado pela guerra na Ucrânia 
In CNN Portugal - Novo Dia | 09-03-2022 

 

Novas medidas para atenuar aumento do preço dos combustíveis têm "impacto zero" para as 
empresas, argumenta porta-voz da ANTRAM 

Novas medidas para atenuar aumento do preço dos combustíveis têm "impacto zero" para as 
empresas, argumenta porta-voz da ANTRAM Há 1h e 3min Em entrevista à CNN Portugal, André 
Matias de Almeira, porta-voz da ANTRAM - Associação dos Transportes de Mercadorias, 
comenta o aumento de preço de combustíveis e as medidas para atenuar este aumento 
anunciadas pelo Governo 
In CNN Portugal Online | 09-03-2022 

 

«Just in Time» antecipa dificuldades com aumento sem precedentes dos combustíveis 
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In Interior (O) | 09-03-2022 

 

Transporte de mercadorias 

O aumento dos combustíveis está a colocar em causa a sobrevivência de empresas de 
transporte de mercadorias. Os aumentos na despesa são claros. A redução da frota e de pessoal 
poderão acontecer em muitas empresas 
In TVI - Jornal da Uma | 09-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

O preço dos combustíveis deverá subir ainda mais já na próxima semana a gasolina deverá 
aumentar 12 cêntimos, o gasóleo pode aumentar até 18 cêntimos por litro a hipótese admitida 
por fontes do setor que revelam a Renascença, essa tendência de subida significativa já na 
próxima segunda-feira já esta tarde à entrada para a reunião da concertação social, o 
presidente da CIP, António Saraiva insistiu na urgência de uma extraordinária baixa de impostos 
sobre os combustíveis 
In Renascença - Notícias | 08-03-2022 

 

Combustíveis. Apoios do Governo são "insuficientes e não resolvem o problema" 

ANTROP e ANTRAM consideram que as medidas anunciadas pelo Governo não chegam. O 
preço dos combustíveis deverá sofrer um novo aumento máximo semanal na segunda-feira O 
setor dos Transportes consideram que as medidas do Governo para combater a subida dos 
preços dos combustíveis não são suficientes 
In Renascença Online | 08-03-2022 

 

Aumento do preço dos combustíveis 

Combustíveis mais caros significa também transportes mais caros. A associação de 
transportadores diz que se a escalada de preços se mantiver, isso pode mesmo levar ao 
encerramento de várias empresas do setor 
In SIC - Primeiro Jornal | 08-03-2022 

 

Estado ganha num mês 47 milhões com subida dos combustíveis 

Governo vai gastar 168 milhões de euros na contenção do impacto da guerra nos preços e fica 
com fatia de leão. 0,658 0,749 0,665 0,648 1 0,304 Q321 Preço sem ISP IVA taxas Preço 11) 
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In Jornal de Notícias | 08-03-2022 

 

Chega questiona Ministro das Finanças sobre "aumento brutal do preço dos combustíveis" 

Num documento endereçado a João Leão, André Ventura evidenciou que "Portugal é dos 
países da União Europeia, aquele que regista um dos mais elevados preços médios nos 
combustíveis", adiantando que "em Espanha, o preço médio de venda da gasolina 95 é cerca 
de 20 cent/l mais baixo do que o preço médio praticado em Portugal" e indicando que "no que 
se refere ao gasóleo, o nosso país mantém a mesma tendência registada com a gasolina 95" 
In Inevitável Online | 07-03-2022 

 

Subida dos combustíveis "pode ser fatal" para as transportadoras 

A drástica subida do preço dos combustíveis "pode ser fatal" para grande parte da indústria das 
transportadoras, que serão obrigadas a repassar o custo para conseguir mitigar o aumento. 
Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) convocou 
uma reunião para sábado para definir um conjunto de medidas para apresentar ao Governo 
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In Jornal de Notícias Online | 07-03-2022 

 

Chega discorda de aumento dos preços dos combustíveis ´num dos países mais pobres da UE´ 

Num documento endereçado a João Leão, André Ventura evidenciou que "Portugal é dos 
países da União Europeia, aquele que regista um dos mais elevados preços médios nos 
combustíveis", adiantando que "em Espanha, o preço médio de venda da gasolina 95 é cerca 
de 20 cent/l mais baixo do que o preço médio praticado em Portugal" e indicando que "no que 
se refere ao gasóleo, o nosso país mantém a mesma tendência registada com a gasolina 95" 
In Nascer do Sol Online | 07-03-2022 

 

Banco Mundial vai emprestar quase 640 milhões de euros à Ucrania este mês 

Presidente da instituição chegou a acordo com Volodymyr Zelensky por chamada. Ainda neste 
jornal, o governo anunciou novas medidas para combater o aumento da energia, mas a 
ANTRAM diz que não chegam.  
In Observador Online | 05-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis - ANTRAM 

O Presidente da Associação Nacional de transportes de passageiros diz que é incomportável 
este aumento de 14 cêntimos no gasóleo. Também os transportadores de mercadorias temem 
o pior, a Antram avisa que o aumento de 14 cêntimos vai colocar em risco o abastecimento de 
produtos 
In Antena 1 - Notícias | 04-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis - ANTRAM 

Também os transportadores de mercadorias estão preocupados e o presidente da Antram, 
Gustavo Paulo Duarte, diz que muitas empresas não vão ter capacidade para continuar no 
terreno. Declarações de Gustavo Paulo Duarte 
In Antena 1 - Notícias | 04-03-2022 

 

Forte aumento dos preços dos combustíveis na próxima semana 

Já aumentaram as filas para atestar o depósito do carro e por uma boa razão. 
In Renascença - Notícias | 04-03-2022 

 

Associações de transportes e ACP pedem baixa dos impostos sobre os combustíveis 

Oito cêntimos na gasolina e 14 no gasóleo. Os preços voltam a subir na segunda-feira. Várias 
entidades e associações ligadas ao setor automóvel e dos transportes defendem uma descida 
dos impostos cobrados sobre os combustíveis, depois de anunciado o maior aumento semanal 
de sempre no custo da gasolina e do gasóleo 
In Renascença Online | 04-03-2022 

 

Entidades ligadas ao sector dos transportes pedem baixa dos impostos sobre os combustíveis 

Oito cêntimos na gasolina e 14 no gasóleo. Os preços voltam a subir na segunda-feira. Várias 
entidades e associações ligadas ao setor automóvel e dos transportes defendem uma descida 
dos impostos cobrados sobre os combustíveis, depois de anunciado o maior aumento semanal 
de sempre no custo da gasolina e do gasóleo 
In Renascença Online | 04-03-2022 

 

Forte aumento dos preços dos combustíveis na próxima semana 

Para as entregas mais imediatas, os preços vão subir e muito mas para entregas no Verão, por 
exemplo, os preços estão mais baixos em causa o aumento substancial dos combustíveis que 
está em perspetiva para a próxima semana são 14 cêntimos pelo menos para o gasóleo 8 para 
a gasolina 
In TSF - Notícias | 04-03-2022 
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"Um aumento como não há registo." Transportadoras temem efeitos da subida dos combustíveis 

Os preços do gasóleo e da gasolina deverão disparar na próxima semana, com aumentos 
superiores a 14 e oito cêntimos por litro, respetivamente. A Associação Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) está preocupada com a 
subida dos combustíveis 
In TSF Online | 04-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis 

Também os transportadores de mercadorias temem o pior. A ANTRAM avisa que o aumento 
do preço do gasóleo vai colocar em risco o abastecimento de produtos. 
In Antena 1 - Notícias | 04-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis 

É um aumento incomportável, a Associação de Transporte Rodoviário de Mercadorias avisa 
que o aumento de 14 cêntimos no preço do gasóleo previsto para a próxima semana, vai 
colocar em risco o abastecimento de produtos 
In Antena 1 - Notícias | 04-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis 

É um aumento incomportável, a Associação de Transporte Rodoviário de Mercadorias avisa 
que o aumento de 14 cêntimos no preço do gasóleo previsto para a próxima semana, vai 
colocar em risco o abastecimento de produtos 
In Antena 1 - Notícias | 04-03-2022 

 

Combustíveis podem aumentar até 14 cêntimos na próxima segunda-feira 

A Associação de Transporte Rodoviário de Mercadorias avisa que o aumento de 14 cêntimos 
no preço do gasóleo previsto para a próxima semana, vai colocar em risco o abastecimento de 
produtos. Ouvido há momentos pela Antena 1, Gustavo Paulo Duarte, da ANTRAM, garante 
que muitas empresas não vão ter capacidade para continuar a operar, perante esta subida 
acentuada dos custos com combustíveis 
In RTP Online | 04-03-2022 

 

Subida do preço dos combustíveis 

Também o presidente da ANTRAM, Associação Nacional de Transportes de Mercadorias, alerta 
que a subida do preço vai afetar de forma significativa as empresas portuguesas. 
In TSF - Notícias | 04-03-2022 

 

ANTRAM condena subida dos combustíveis mas descarta medidas de contestação: "Isto é um 
problema de mercados internacionais" 

As subidas dos preços dos combustíveis que se fazem sentir desde os últimos meses do ano 
passado, mas que escalaram acentuadamente este ano são um fator de preocupação para 
empresas e consumidores. E a situação vai continuar a piorar 
In MultiNews Online | 04-03-2022 
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