
CLIPPING 2016 
 
DEZEMBRO:  

Gasóleo profissional alargado a todo o País (in Jornal i de29.12.2016 / in RR de 28.12.2016) 

Regime de gasóleo profissional alargado a 1 de janeiro (in Jornal Económico de 28.12.2016)  

Regime de gasóleo profissional alargado a todo o País a partir de janeiro (in Economia Online 

de 28.12.2016 / in TVI24 de 28.12.2016)  

Mais barato atestar o camião (in TSF de 28.12.2016)  

 

 
NOVEMBRO:  

ANTRAM satisfeita com alterações ao regime de IMI previstas no Orçamento do Estado (in 

Logística & Transportes Hoje de 25.11.2016) 

OE'2017: ANTRAM congratula-se com a revisão ao novo regime do IMI (in Revista Cargo de 

24.11.2016) 

16º Congresso ANTRAM: “Mercados & Tendências” em foco (in Logística & Transportes Hoje 

de 03.11.2016) 

 
OUTUBRO:  

Gasóleo profissional em todo o país pode ter impactos na execução orçamental - Sérgio 

Vasques (in Sapo24 de 19-10-2016) 

Transportadoras querem que petrolíferas desçam margens (in DN de 11.10.2016) 

Camiões ainda abastecem em Espanha: culpa é de quem? (in TVI de 11.10.2016) 

Gasóleo profissional. "Continuamos a abastecer em Espanha, onde é mais barato" (in 

Sapo/Renascença de 07.10.2016) 
Católica e IST debatem inovação nos transportes (in Transportes em Revista - Passageiros & 
Mobilidades de 01.10.2016) 
 
SETEMBRO:  

ANTRAM nega que gasóleo profissional não esteja a atrair camionistas (in Cargo de 

30.09.2016) 

Governo acredita que novo regime do gasóleo profissional vai dinamizar a economia (in SIC de 

15.09.2016) 

Já começou a ser testado o regime do gasóleo profissional em 55 postos (in SIC de 15.09.2016) 

Regime do gasóleo profissional começa a ser testado (in SIC de 15.09.2016) 

Gasóleo profissional mais barato em 55 postos das zonas fronteiriças (in RTP de 15.09.2016) 

Experiência do gasóleo profissional arranca em 55 postos de abastecimento (in RTP de 

15.09.2016) 

Transportadoras já podem abastecer por menos dinheiro na fronteira (in TVI24 de 15.09.2016) 

Eduardo Cabrita: Gasóleo profissional com desconto promove competitividade das empresas 

(in Jornal Negócios / Lusa de 15.09.2016) 

Regime do gasóleo profissional entrou em vigor (in Transportes em Revista de 15.09.2016) 

Gasóleo ao preço de Espanha em quatro zonas fronteiriças de Portugal (in DE de 07.09.2016) 

Gasóleo profissional mais barato a partir do dia 15 de setembro (in TVI24 de 07.09.2016) 

Gasóleo profissional chega dia 15 com desconto de 13 cêntimos por litro (in Observador de 

07.09.2016) 

Gasóleo profissional mais barato a partir do dia 15 (in TSF de 07.09.2016) 

http://ionline.sapo.pt/540429
http://rr.sapo.pt/noticia/72110/regime_de_gasoleo_profissional_alargado_a_todo_o_pais
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/regime-gasoleo-profissional-alargado-1-janeiro-104983
https://www.eco.pt/2016/12/28/regime-de-gasoleo-profissional-alargado-a-todo-o-pais-a-partir-de-janeiro/
http://www.tvi24.iol.pt/economia/descontos/regime-de-gasoleo-profissional-alargado-a-todo-o-pais-a-1-de-janeiro
http://www.tsf.pt/economia/interior/regime-de-gasoleo-profissional-alargado-a-todo-o-pais-a-partir-de-01-de-janeiro-5575560.html
http://www.logisticaetransporteshoje.com/antram-satisfeita-alteracoes-ao-regime-imi-previstas-no-orcamento-do-estado/
http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=15309&area=Cargo
http://www.logisticaetransporteshoje.com/16o-congresso-antram-mercados-tendencias-foco/
http://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/gasoleo-profissional-em-todo-o-pais-pode-ter-impactos-na-execucao-orcamental-sergio-vasques_21401523.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/transportadoras-querem-que-petroliferas-descam-margens-5435846.html
http://www.tvi24.iol.pt/economia/gasoleo-profissional/camioes-ainda-abastecem-em-espanha-culpa-e-de-quem
http://rr.sapo.pt/noticia/65446/gasoleo_profissional_continuamos_a_abastecer_em_espanha_onde_e_mais_barato
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6582a85d-60ce-4f30-895a-38e6ceaaa736&analises=1&cp=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6582a85d-60ce-4f30-895a-38e6ceaaa736&analises=1&cp=1
http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=14009&area=Cargo
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-09-15-Governo-acredita-que-novo-regime-do-gasoleo-profissional-vai-dinamizar-a-economia
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-09-15-Governo-acredita-que-novo-regime-do-gasoleo-profissional-vai-dinamizar-a-economia
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-09-15-Ja-comecou-a-ser-testado-o-regime-do-gasoleo-profissional-em-55-postos
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-09-15-Regime-do-gasoleo-profissional-comeca-a-ser-testado
http://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-profissional-mais-barato-em-55-postos-das-zonas-fronteiricas_v947456
http://www.rtp.pt/noticias/economia/experiencia-do-gasoleo-profissional-arranca-em-55-postos-de-abastecimento_a947356
http://www.tvi24.iol.pt/economia/gasoleo-profissional/transportadoras-ja-podem-abastecer-por-menos-dinheiro-na-fronteira
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/eduardo_cabrita_gasoleo_profissional_com_desconto_promove_competitividade_das_empresas.html
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=54916
http://economico.sapo.pt/noticias/gasoleo-ao-preco-de-espanha-em-quatro-zonas-fronteiricas-de-portugal_256604.html
http://www.tvi24.iol.pt/economia/precos/gasoleo-profissional-mais-barato-ja-a-partir-do-dia-15-de-setembro
http://observador.pt/2016/09/07/gasoleo-profissional-chega-dia-15-com-desconto-de-13-centimos-por-litro/
http://www.tsf.pt/economia/interior/gasoleo-profissional-mais-barato-do-que-em-espanha-a-partir-do-dia-15-5377129.html


Gasóleo profissional entra em vigor a partir do dia 15 (in Transportes em Revista de 

07.09.2016) 
Em Direto (in Transportes em Revista - Carga & Mercadorias de 01.09.2016) 
ANTRAM realça importância do gasóleo profissional (in Transportes em Revista - Carga & 
Mercadorias de 01.09.2016) 
 
AGOSTO:  

ANTRAM volta a defender que salário mínimo francês (Loi Macron) é "ilegal" (in Cargo Edições 

de 23.08.2016) 

'Loi Macron': França obriga transportadores a comunicar online o certificado de destacamento 

(in Cargo Edições de 22.08.2016) 

Fraudes no “gasóleo profissional” custarão no mínimo 3000 euros (in T&N Online de 

22.08.2016) 

Transportadores: Lei do regime de reembolso de impostos sobre combustíveis entra amanhã 

em vigor... mas ainda sem reembolsos (in Cargo Edições de 22.08.2016) 

Lei que estipula o reembolso do ISP às transportadoras entra em vigor (in DE de 22.08.2016) 

Transportadoras arriscam multa por fraude no reembolso do ISP (in Observador/LUSA de 

22.08.2016) 

 
JULHO:  

Camionistas satisfeitos com descontos nas ex-SCUT (in DE de 22.07.2016)  

Conheça os descontos nas portagens de ex-SCUT a partir de 1 de Agosto (in DE de 21.07.2016) 

Governo anuncia descontos em algumas ex-SCUT a partir de Agosto (in RR de 20.07.2016) 

Descontos nas portagens de algumas autoestradas em vigor a 1 de agosto (in TVI24 de 

20.07.2016) 

Portagens com desconto de 15% em cinco autoestradas do País (in Dinheiro Vivo de 

20.07.2016)  

ANTRAM reafirma a sua posição contra o salário mínimo francês (in Jornal dos Transportes de 

19.08.2016) 

Regime de reembolso de imposto sobre combustíveis, aprovado na especialidade (in DE de 

19.07.2016) 

Deloitte: Majoração de gastos em combustível em sede de IRC ficou "mais limitada" (in DE de 

19.07.2016) 

BP acredita que gasóleo profissional vai aumentar vendas nos postos da fronteira (in DE de 

19.07.2016)  

Transportadoras vão poder deduzir gastos com combustíveis já em Julho (in Jornal Público de 

15.07.2016) 

Governo conta com 150 milhões para descontos no gasóleo das transportadoras (in Jornal 

Público de 15.07.2016) 

Rocha Andrade: Reembolso de ISP vai custar 150 milhões (in DE de 14.07.2016) 

Governo conta com 150 milhões para descontos no gasóleo das transportadoras (in Jornal 

Público de 14.07.2016) 

Audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na AR no âmbito das comissões de 

Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e de Economia, Inovação e Obras 

Públicas acerca do Reembolso do ISP (in Canal Parlamento TV de 14.07.2016)  

Governo defende que reembolso do ISP não deve abranger transporte de passageiros (in 

SAPO/LUSA de 14.07.2016) 

http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=54868
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0bc07c4-52b9-421d-b1f9-47d1cbc6de04&analises=1&cp=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=094f428c-c690-4589-8126-c0957beab182&analises=1&cp=1
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=094f428c-c690-4589-8126-c0957beab182&analises=1&cp=1
http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=13792&area=Cargo
http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=13793&area=Cargo
http://www.transportesenegocios.pt/fraudes-no-gasoleo-profissional-custarao-no-minimo-3000-euros/
http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=13785&area=Cargo
http://economico.sapo.pt/noticias/lei-que-estipula-o-reembolso-do-isp-as-transportadoras-entra-em-vigor_256073.html
http://observador.pt/2016/08/22/transportadoras-arriscam-multa-por-fraude-no-reembolso-do-isp/
http://economico.sapo.pt/noticias/camionistas-satisfeitos-com-descontos-nas-exscut_255167.html
http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-os-descontos-nas-portagens-de-exscut-a-partir-de-1-de-agosto_255037.html
http://rr.sapo.pt/noticia/59455/governo_anuncia_descontos_em_algumas_ex_scut_a_partir_de_agosto?utm_source=rss
http://www.tvi24.iol.pt/economia/a23/descontos-nas-portagens-de-algumas-autoestradas-em-vigor-a-1-de-agosto
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/portagens-desconto-15-cinco-autoestradas-do-pais/#sthash.metiadj2.dpuf
https://jornaldostransportes.pt/antram-reafirma-posicao-salario-minimo-frances/
http://economico.sapo.pt/noticias/regime-de-reembolso-de-imposto-sobre-combustiveis-aprovado-na-especialidade_254972.html
http://economico.sapo.pt/noticias/deloitte-majoracao-de-gastos-em-combustivel-em-sede-de-irc-ficou-mais-limitada_254936.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bp-acredita-que-gasoleo-profissional-vai-aumentar-vendas-nos-postos-da-fronteira_254935.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/transportadoras-vao-poder-deduzir-gastos-com-combustiveis-ja-em-julho-1738420
https://www.publico.pt/economia/noticia/governo-conta-com-150-milhoes-para-descontos-no-gasoleo-das-transportadoras-1738337
https://www.publico.pt/economia/noticia/governo-conta-com-150-milhoes-para-descontos-no-gasoleo-das-transportadoras-1738337
http://economico.sapo.pt/noticias/rocha-andrade-reembolso-de-isp-vai-custar-150-milhoes_254619.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/governo-conta-com-150-milhoes-para-descontos-no-gasoleo-das-transportadoras-1738337
https://www.publico.pt/economia/noticia/governo-conta-com-150-milhoes-para-descontos-no-gasoleo-das-transportadoras-1738337
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1244&title=audicao-do-secretario-de-estado-dos-assuntos-fiscais
http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_07_14_508534111_governo-defende-que-reembolso-do-isp-nao-deve-abranger-transporte-de-passageiros


Audição ANTRAM na AR no âmbito da COFMA - Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa sobre a proposta de Lei n.º 23/XIII/1ª que cria um regime de 

reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transporte de mercadorias (in 

Canal Parlamento TV de 13.07.2016)  

Governo congela descontos nas portagens do interior e do Algarve (in DE de 08.07.2016) 

SCUT: Governo adia descontos das portagens (in Jornal Público de 08.07.2016)  

Governo ainda não sabe a data para baixar portagens (in TSF de 08.07.2016) 

Promessa do Governo em “stand-by”. Portagens afinal não descem já (in RR de 08.07.2016) 

ANTRAM apresenta queixa contra Lei Macron (in Jornal dos Transportes de 05.07.2016) 

Camionistas portugueses apresentam queixa contra estado francês em Bruxelas (in DE de 

04.07.2016) 

Motoristas sem resposta sobre a “Loi Macron” (in Dinheiro Vivo de 04.07.2016)  

 
MAIO:  

Camionistas repudiam "actos hostis" dos estivadores em greve no porto de Lisboa (in DE de 

25.05.02.16) 

ANTRAM repudia actos hostis contra motoristas no porto de Lisboa (in Jornal de Negócios de 

25.02.2016) 

Governo e camionistas discutem em Junho descontos nas portagens (in DE de 19.05.2016) 

Gasóleo profissional será 10 cêntimos mais barato com aplicação de fiscalidade mínima (in 

Sapo de 17.05.2016) 

Gasóleo profissional em todo o país parece ser ilegal, diz ACP (in SAPO de 17.05.2016) 

Gasóleo. ACP contesta medida de excepção para transportadoras (in RR de 17.05.2016) 

Descontos no gasóleo para camiões em todo o país? Só se o teste correr bem (in DE de 

17.05.2016) 

Gasóleo profissional mais barato em quatro postos de fronteira (in RTP/Antena 1 de 

17.05.2016) 

Camionistas podem abastecer ao preço de Espanha em 4 zonas do País (in Dinheiro Vivo de 

17.05.2016) 

Gasóleo profissional em todo o país até 2017 (in TVI24 de 17.05.2016) 

Descontos no gasóleo profissional a todo o país (in Diário de Notícias de 17.05.2016) 

Governo quer gasóleo profissional mais barato em todo o país em 2017 (in TSF de 16.05.2015) 

Governo promete alargar desconto no gasóleo profissional a todo o país (in Revista Sábado e 

Jornal de Negócios de 16.05.2016) 

Associação de camionistas reúne-se hoje com Governo para criar gasóleo profissional (in DE de 

16.05.2016) 

Governo e camionistas reúnem-se depois da descida do imposto sobre combustíveis (in 

Sapo24 e Observador de 16.05.2016) 

Imposto sobre os combustíveis baixa um cêntimo (in AutoMonitor de 13.05.2016) 

Gasóleo e gasolina baixam 1 cêntimo (in Correio da Manhã de 13.05.2016) 

Associações já esperavam redução mínima do ISP (in RTP de 12.05.2016) 

Actualização do ISP: gasóleo e gasolina descem um cêntimo (in DE de 12.05.2016) 

Imposto sobre gasóleo e gasolina desce um cêntimo (in Público de 12.05.2016) 

Combustíveis. Preços subiram 11 cêntimos, imposto baixa um cêntimo (in Observador de 

12.05.2016) 

Imposto sobre combustíveis desce um cêntimo (in TVI24 de 12.05.2016) 

http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1241&title=audicao-da-associacao-nacional-de-transportadores-publicos-rodoviarios
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-congela-descontos-nas-portagens-do-interior-e-do-algarve_254067.html
http://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/scut_governo_adia_descontos_das_portagens.html
http://www.tsf.pt/politica/interior/governo-trava-descontos-nas-portagens-5272645.html
http://rr.sapo.pt/noticia/58569/promessa_do_governo_em_stand_by_portagens_afinal_nao_descem_ja?utm_source=rss
https://jornaldostransportes.pt/antram-apresenta-queixa-contra-lei-macron/
http://economico.sapo.pt/noticias/camionistas-portugueses-apresentam-queixa-contra-estado-frances-em-bruxelas_253699.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/motoristas-sem-resposta-sobre-a-loi-macron/
http://economico.sapo.pt/noticias/camionistas-repudiam-actos-hostis-dos-estivadores-em-greve-no-porto-de-lisboa_250298.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/antram_repudia_actos_hostis_contra_motoristas_no_porto_de_lisboa.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-e-camionistas-discutem-em-junho-descontos-nas-portagens_249769.html
http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_05_17_678829347_gasoleo-profissional-sera-10-centimos-mais-barato-com-aplicacao-de-fiscalidade-minima
http://rr.sapo.pt/noticia/54393/gasoleo_profissional_em_todo_o_pais_parece_ser_ilegal_diz_acp
http://rr.sapo.pt/noticia/52155/gasoleo_acp_contesta_medida_de_excepcao_para_transportadoras
http://economico.sapo.pt/noticias/descontos-no-gasoleo-para-camioes-em-todo-o-pais-so-se-o-teste-correr-bem_249597.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/gasoleo-profissional-mais-barato-em-quatro-postos-de-fronteira_a919181
https://www.dinheirovivo.pt/economia/gasoleo-profissional-desce-em-junho-em-quatro-zonas-da-fronteira/?utm_source=WebPush&utm_medium=OneSignal&utm_campaign=artigo#sthash.imcFRohk.dpuf
http://www.tvi24.iol.pt/combustiveis/gasolina/gasoleo-profissional-em-todo-o-pais-ate-2017
http://www.dn.pt/portugal/interior/descontos-no-gasoleo-profissionala-todo-o-pais-5177786.html
http://www.tsf.pt/economia/interior/governo-quer-alargar-regime-de-gasoleo-profissional-a-todo-o-pais-em-2017-5177725.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/governo_promete_alargar_desconto_no_gasoleo_profissional_a_todo_o_pais.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo_promete_alargar_desconto_no_gasoleo_profissional_a_todo_o_pais.html
http://economico.sapo.pt/noticias/associacao-de-camionistas-reunese-hoje-com-governo-para-criar-gasoleo-profissional_249530.html
http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_05_16_1644325420_governo-e-camionistas-reunem-se-depois-da-descida-do-imposto-sobre-combustiveis
http://observador.pt/2016/05/16/governo-camionistas-reunem-da-descida-do-imposto-combustiveis/
http://automonitor.pt/2016/05/13/novidades/noticias/imposto-sobre-os-combustiveis-baixa-um-centimo/
http://automonitor.pt/2016/05/13/novidades/noticias/imposto-sobre-os-combustiveis-baixa-um-centimo/
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/gasoleo_e_gasolina_baixam_1_centimo.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/associacoes-ja-esperavam-reducao-minima-do-isp_n918288
http://economico.sapo.pt/noticias/actualizacao-do-isp-gasoleo-e-gasolina-descem-um-centimo_249331.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/imposto-sobre-gasoleo-e-gasolina-desce-um-centimo-1731804
http://observador.pt/2016/05/12/combustiveis-ao-fim-tres-meses-imposto-petrolifero-baixa-um-centimo/
http://www.tvi24.iol.pt/economia/mercados/atualizacao-do-isp-gasoleo-e-gasolina-descem-um-centimo


Combustíveis baixam um cêntimo por litro a partir de sexta-feira (in Porto Canal de 

12.05.2016) 

Imposto sobre os combustíveis baixa 1 cêntimo. Para onde foram os outros 2? (In Expresso de 

12.05.2016) 

Governo prometeu e cumpriu: gasóleo e gasolina baixam... 1 cêntimo (in Revista Visão de 

23.05.2016) 

Combustíveis vão descer 1 cêntimo. PSD critica "brincadeira" do Governo (in RR de 

12.05.2016) 

Imposto sobre combustíveis baixa um cêntimo (in Dinheiro Vivo de 12.05.2016) 

Imposto sobre Combustíveis desce um cêntimo para gasóleo e gasolina (in RTP de 12.05.2016) 

Imposto de gasolina e gasóleo desce 1 cêntimo (in TSF de 12.05.2016) 

Combustíveis: BE e PCP satisfeitos com revisão, mas não chega (in TSF de 12.05.2016) 

Imposto petrolífero baixa 1 cêntimo (in OJE de 12.05.2016) 

Governo anuncia redução do ISP em um cêntimo por litro no gasóleo e na gasolina (in RTP de 

12.05.2016) 

Fosso de preços leva Governo a prometer desconto no gasóleo (in Dinheiro Vivo Online de 

02.05.2016)  

 
ABRIL:  

Governo promete baixar valor das portagens no interior já no Verão (in DE de 26.04.2016) 

Verão com portagens mais baratas no interior do país (in RR de 26.04.2016) 

(TRANSNIL) Descontos nos combustíveis: para quem, onde e quando (in TVI de 20.04.2016) 

Transportadoras não são as únicas a beneficiar de descontos nos combustíveis (in RR de 

20.042016) 

Descontos no gasóleo: postos de combustível agradecem (in TVI de 20.04.2016) 

Gasóleo: pesados de mercadorias pagam menos nas zonas fronteiriças (in TVI de 20.04.2016) 

(TLD) Empresas algarvias de transporte de mercadorias criticam descida de gasóleo 

profissional (in SIC de 20.04.2016) 

Portagens no interior baixam para todos (in DE de 20.04.2016)  

Gasóleo profissional mais barato nas fronteiras (n SIC de 19.04.2016) 

Camionistas: Gasóleo profissional é "um passo no sentido correto" e "uma luz ao fundo do 

túnel" (In Jornal de Negócios de 19.04.2016) 

Ministro não esclarece se o gasóleo verde abrange transporte de passageiros (in Jornal Público 

de 19.04.2016) 

Transportadoras consideram "pequena vitória" descontos no gasóleo profissional (in Expresso 

online de 19.04.2016) 

Combustíveis mais baratos para camionistas. "Negociações estão a gerar consenso"  

(in RR de 19.04.2016) 

Governo vai criar descontos para transportadoras na fronteira e nas ex-SCUT do interior (in DE 

de 18.04.2016) 

Proposta do Governo às transportadoras: abastecer na fronteira aos preços de Espanha (in RTP 

e RR de 18.04.2016)  

 
MARÇO:  

Transportadores de combustíveis questionam promessa do Governo (in RTP de 31.03.2016) 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/90928
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-05-12-Imposto-sobre-os-combustiveis-baixa-1-centimo.-Para-onde-foram-os-outros-2-
http://visao.sapo.pt/actualidade/economia/2016-05-12-Governo-prometeu-e-cumpriu-gasoleo-e-gasolina-baixam.-1-centimo
http://rr.sapo.pt/noticia/54048/combustiveis_vao_descer_1_centimo_psd_critica_brincadeira_do_governo
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/imposto-sobre-combustiveis-baixa-centimos/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/imposto-sobre-combustiveis-desce-um-centimo-para-gasoleo-e-gasolina_n918229
http://www.tsf.pt/economia/interior/imposto-de-gasolina-e-gasoleo-desce-1-centimo-5171456.html
http://www.tsf.pt/economia/interior/combustiveis-be-e-pcp-satisfeitos-com-revisao-mas-nao-chega-5170034.html
http://www.oje.pt/imposto-petrolifero-baixa-1-centimo/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-anuncia-reducao-do-isp-em-um-centimo-por-litro-no-gasoleo-e-na-gasolina_n918231
https://www.dinheirovivo.pt/economia/fosso-de-precos-leva-governo-a-prometer-desconto-no-gasoleo/?utm_source=WebPush&utm_medium=OneSignal&utm_campaign=artigo#sthash.IAArMc7f.dpuf
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-promete-baixar-valor-das-portagens-no-interior-ja-no-verao_248040.html
http://rr.sapo.pt/noticia/52681/verao_com_portagens_mais_baratas_no_interior_do_pais?utm_source=rss
http://www.tvi24.iol.pt/videos/economia/descontos-nos-combustiveis-para-quem-onde-e-quando/5717d68b0cf273cab45f9043
http://rr.sapo.pt/noticia/52259/transportadoras_nao_sao_as_unicas_a_beneficiar_de_descontos_nos_combustiveis
Descontos%20no%20gasóleo:%20postos%20de%20combustível%20agradecem
http://www.tvi24.iol.pt/videos/economia/gasoleo-pesados-de-mercadorias-pagam-menos-nas-zonas-fronteiricas/57176c4b0cf2cfe9f10c95e5
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-04-19-Empresas-algarvias-de-transporte-de-mercadorias-criticam-descida-de-gasoleo-profissional
http://economico.sapo.pt/noticias/portagens-no-interior-baixam-para-todos_247607.html
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-04-19-Gasoleo-profissional-mais-barato-nas-fronteiras
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/camionistas_gasoleo_profissional_e_um_passo_no_sentido_correcto_e_uma_luz_ao_fundo_do_tunel.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/ministro-da-economia-diz-que-negociacoes-para-combustiveis-ainda-estao-a-decorrer-1729479
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-04-19-Transportadoras-consideram-pequena-vitoria-descontos-no-gasoleo-profissional
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-04-19-Transportadoras-consideram-pequena-vitoria-descontos-no-gasoleo-profissional
http://rr.sapo.pt/noticia/52146/combustiveis_mais_baratos_para_camionistas_negociacoes_estao_a_gerar_consenso?utm_source=rss
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-vai-criar-descontos-para-transportadoras-na-fronteira-e-nas-exscut-do-interior_247483.html
http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?objid=d5fa6227-9905-e611-b837-0022640e86b7
http://rr.sapo.pt/noticia/52097/proposta_do_governo_as_transportadoras_abastecer_na_fronteira_aos_precos_de_espanha
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportadores-de-combustiveis-questionam-promessa-do-governo_a907765


Governo compromete-se com revisão trimestral do imposto sobre combustíveis (in Rádio 

Renascença e RTP de 30.03.2016) 

Transportadores reúnem-se hoje com Governo à espera de compensação (in Noticias ao 

Minuto de 30.03.2016) 

Quatro ministros tentam hoje acordo com camionistas (in Diário Económico de 30.03.2016) 

Vamos ver se o Governo baixa o ISP ou se só quis ganhar tempo (in Jornal Expresso de 

25.03.2016) 

Marcha lenta dos camionistas foi suspensa (in Jornal de Negócios de 21.03.2016) 

Aumento do ISP. Camionistas em marcha lenta no dia 23 de março (in Jornal Sol de 

21.03.2016)  

ANTRAM convoca marcha lenta nacional para quarta-feira (in Jornal Público de 21.03.2016) 

15 mil camiões vão tomar as estradas em protesto na quarta-feira (in Jornal de Negócios de 

21-03.2016) 

Antram: Oito em cada dez camiões estão a abastecer em Espanha (in Jornal de Negócios de 21-

03.2016) 

Primeiro dia de luto das Transportadoras (in TVI de 14.03.2016)    

Setor diz-se de luto (in Transportes em Revista de 14.03.2016) 

Transportadoras de mercadorias pedem demissão do ministro da Economia (in Expresso de 

14.03.2016) 

Camionistas anunciam luto e ameaçam marcha lenta (in Diário de Leiria de 13.03.2016) 

Transportadoras “de luto” exigem demissão do ministro (in Dinheiro Vivo de 13.03.2016)  

Transportadores de mercadorias querem a demissão do Ministro da Economia (in Radio 97FM 

– Pombal de 13.03.2016) 

Camionistas vão cumprir 15 dias de luto à espera de medidas (in Jornal de Notícias de 

12.03.2016) 

Transportadores de mercadorias pedem demissão do ministro da Economia (in Notícias ao 

minuto, TVI24 12.03.2016) 

Transportadores de mercadorias ameaçam com marcha lenta (in SIC Notícias de 12.03.2016) 

Transportadoras exigem saída do ministro da Economia (in RTP, 12.03.2016)  

Transportadores reúnem-se em Pombal depois de negociações falhadas (in Notícias ao minuto, 

12.03.2016) 

Impostos: Transportadores vão reunir-se para decidir protesto (in Economia ao minuto online, 

08.03.2016) 

OE2016: Transportadores voltam a reunir-se (in Correio da Manhã, 04.03.2016) 

Transportadores voltam a reunir-se para decidir ações contra aumento dos impostos (in RTP, 

04.03.2016) 

ANTRAM e ANTP mantêm reuniões com Governo (in Transportes em Revista, 02.03.2016) 

 
FEVEREIRO:  

Governo e ANTRAM reunidos para debater preços dos combustíveis (in RTP, 26.02.2016) 

ANTRAM admite novas formas de luta se não chegar a acordo com o Governo (in SIC Notícias 

de 25.02.2016)  

Transportadores de mercadorias reúnem-se com Governo (in Público Online de 25.02.2016) 

Governo recebe ANTRAM para tentar solução para sector de camionagem (in Diário 

Económico de 25.02.2016) 

http://rr.sapo.pt/detalhe.aspx?objid=50569
http://rr.sapo.pt/detalhe.aspx?objid=50569
http://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-compromete-se-com-revisao-trimestral-do-imposto-sobre-combustiveis_n907720
https://www.noticiasaominuto.com/economia/563071/transportadores-reunem-se-hoje-com-governo-a-espera-de-compensacao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/563071/transportadores-reunem-se-hoje-com-governo-a-espera-de-compensacao
http://economico.sapo.pt/noticias/quatro-ministros-tentam-hoje-acordo-com-camionistas_245968.html
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-03-25-Vamos-ver-se-o-Governo-baixa-o-ISP-ou-se-so-quis-ganhar-tempo
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/marcha_lenta_dos_camionistas_foi_suspensa.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/marcha_lenta_dos_camionistas_foi_suspensa.html
http://www.sol.pt/noticia/501032/aumento-do-isp-camionistas-em-marcha-lenta-no-dia-23-de-mar%C3%A7o
https://www.publico.pt/economia/noticia/antram-convoca-marcha-lenta-nacional-para-quarta-feira-1726789
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/15_mil_camioes_vao_tomar_as_estradas_em_protesto_na_quarta_feira.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/15_mil_camioes_vao_tomar_as_estradas_em_protesto_na_quarta_feira.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/antram_oito_em_cada_dez_camioes_estao_a_abastecer_em_espanha.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/antram_oito_em_cada_dez_camioes_estao_a_abastecer_em_espanha.html
http://www.tvi24.iol.pt/videos/economia/reportagem-no-primeiro-dia-de-luto-das-transportadoras/56e800fb0cf26820264a30c7
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=54159
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-03-14-Transportadoras-de-mercadorias-pedem-demissao-do-ministro-da-Economia
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-03-14-Transportadoras-de-mercadorias-pedem-demissao-do-ministro-da-Economia
http://www.diarioleiria.pt/noticia/3355
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/518890/#sthash.eASrFdJW.dpuf
http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=5134
http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=5134
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=5074176
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=5074176
https://www.noticiasaominuto.com/economia/553998/transportadores-de-mercadorias-pedem-demissao-do-ministro-da-economia
https://www.noticiasaominuto.com/economia/553998/transportadores-de-mercadorias-pedem-demissao-do-ministro-da-economia
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/transportadoras/transportadores-de-mercadorias-pedem-demissao-do-ministro-da-economia
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-03-12-Transportadores-de-mercadorias-ameacam-com-marcha-lenta
http://www.rtp.pt/noticias/pais/empresas-de-transportes-exigem-demissao-do-ministro-da-economia_v903188
https://www.noticiasaominuto.com/pais/553773/transportadores-reunem-se-em-pombal-depois-de-negociacoes-falhadas
https://www.noticiasaominuto.com/economia/549634/impostos-transportadores-vao-reunir-se-para-decidir-protesto
https://www.noticiasaominuto.com/economia/549634/impostos-transportadores-vao-reunir-se-para-decidir-protesto
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/oe2016_transportadores_voltam_a_reunir_se_para_decidir_acoes_contra_aumento_dos_impostos.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportadores-voltam-a-reunir-se-para-decidir-acoes-contra-aumento-dos-impostos_n901152
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportadores-voltam-a-reunir-se-para-decidir-acoes-contra-aumento-dos-impostos_n901152
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=54113
http://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-e-antram-reunidos-para-debater-precos-dos-combustiveis_v899083
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/orcamento-do-estado-2016/2016-02-25-ANTRAM-admite-novas-formas-de-luta-se-nao-chegar-a-acordo-com-o-Governo
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/orcamento-do-estado-2016/2016-02-25-ANTRAM-admite-novas-formas-de-luta-se-nao-chegar-a-acordo-com-o-Governo
https://www.publico.pt/economia/noticia/transportadores-de-mercadorias-reunem-com-governo-1724423
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-recebe-antram-para-tentar-solucao-para-sector-de-camionagem_243608.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-recebe-antram-para-tentar-solucao-para-sector-de-camionagem_243608.html


Transportadoras tentam última hipótese de diálogo com o Governo, (in Diário Económico de 

22.02.2016) 

ANTRAM contesta Governo sobre o ISP, (in Revista Eurotransporte de 19.02.2016) 

Transportadoras querem maior diferenciação no IUC com penalização do transporte particular 

(in RTP de 19.02.2016)  

ANTRAM critica a majoração do preço dos combustíveis, (in Diário Económico de 18.02.2016) 

ANTRAM vai entregar documento de reivindicações ao Governo (in RTP de 13.02.2016) 

Transportadoras exigem ao Governo redução de 20 cêntimos no preço do gasóleo (in Dinheiro 

Vivo de 13.02.2016)  

Transportes de mercadorias querem redução do preço dos combustíveis (in RTP de 

13.02.2016) 

ANTRAM decide esta tarde resposta ao aumento do imposto sobre combustíveis (in RTP de 

13.02.2016) 

Controlar as hostes" será difícil, diz associação de transportadores de mercadorias, (in Diário 

Económico de 13.02.2016) 

Transportadoras reúnem-se hoje para definirem ações em defesa do setor (in Sic Notícias de 

13.02.2016) 

ANTRAM prepara resposta à subida do imposto sobre combustíveis (in RTP de 12.02.2016) 

Associações de transportes contestam Orçamento de Estado, (in Revista Eurotransporte de 

12.02.2016) 

ANTRAM critica aumento de impostos sobre os combustíveis (in RTP de 10.02.2016) 

ISP. Transportadoras só têm apoio para combustível comprado em Portugal (in Dinheiro Vivo 

de 06.02.2016) 

ANTRAM ameaça abastecer em Espanha se compensações para subida de ISP forem 

insuficientes (in RTP de 05.02.2016) 

Quem lucra com o aumento do preço dos combustíveis? 

E quanto perde o Estado por Portugal ser o sexto país da União Europeia com preços mais 

altos? (in RTP – Programa Sexta às 9 de 05.02.2016) 

ANTRAM diz que subida de impostos é uma afronta ao setor dos transportes, (in RTP/Antena 1 

de 04.02.2016) 

Associações de Transportes prometem luta ao Governo, (in RTP/Antena 1 de 01.02.2016) 

OE 2016. PAN confirma agravamento fiscal nos combustíveis, automóveis e banca, (in RR 

Online de 03.02.2016) 

Comissão exige medidas adicionais de 950 milhões de euros até sexta-feira, (in DE de 

03.02.2016) 

Esquerda negoceia mais impostos para banca, empresas e automóveis, (in Expresso de 

03.02.2016) 

Governo e ANTRAM reunidos para debater preços dos combustíveis (in RTP de 26.02.2016) 

 
JANEIRO:  

ANTRAM promete fazer barulho e aconselhar consumo de combustíveis fora de Portugal. A 

associação está descontente com o aumento dos impostos sobre os combustíveis, previsto no 

esboço do Orçamento do Estado, que faz com que os transportadores nacionais continuem a 

perder competitividade., (in TSF  de 26.01.2016) 

ANTRAM promete luta contra aumento dos impostos sobre combustíveis, (in Diário Digital / 

DN de 25.01.2016) 

http://economico.sapo.pt/noticias/transportadoras-tentam-ultima-hipotese-de-dialogo-com-o-governo_243216.html
http://economico.sapo.pt/noticias/transportadoras-tentam-ultima-hipotese-de-dialogo-com-o-governo_243216.html
http://eurotransporte.pt/noticia/1885/antram-contesta-governo-sobre-o-isp/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportadoras-querem-maior-diferenciacao-no-iuc-com-penalizacao-do-transporte-particular_n897455
http://economico.sapo.pt/noticias/antram-critica-majoracao-do-preco-dos-combustiveis_242955.html
http://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-vai-entregar-documento-de-reivindicacoes-ao-governo_v895906
https://www.dinheirovivo.pt/economia/transportadoras-exigem-ao-governo-reducao-de-20-centimos-no-preco-do-gasoleo/#sthash.eASrFdJW.dpuf
https://www.dinheirovivo.pt/economia/transportadoras-exigem-ao-governo-reducao-de-20-centimos-no-preco-do-gasoleo/#sthash.eASrFdJW.dpuf
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportes-de-mercadorias-querem-reducao-do-preco-dos-combustiveis_v895934
http://www.rtp.pt/noticias/economia/transportes-de-mercadorias-querem-reducao-do-preco-dos-combustiveis_v895934
http://www.rtp.pt/noticias/pais/antram-decide-esta-tarde-resposta-ao-aumento-do-imposto-sobre-combustiveis_v895859
http://www.rtp.pt/noticias/pais/antram-decide-esta-tarde-resposta-ao-aumento-do-imposto-sobre-combustiveis_v895859
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-02-13-Transportadoras-reunem-se-hoje-para-definirem-acoes-em-defesa-do-setor
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2016-02-13-Transportadoras-reunem-se-hoje-para-definirem-acoes-em-defesa-do-setor
http://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-prepara-resposta-a-subida-do-imposto-sobre-combustiveis_v895610
http://eurotransporte.pt/noticia/1871/associacoes-de-transportes-contestam-orcamento-de-estado-actualizacao-/
http://eurotransporte.pt/noticia/1871/associacoes-de-transportes-contestam-orcamento-de-estado-actualizacao-/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-critica-aumento-de-impostos-sobre-os-combustiveis_v895075
https://www.dinheirovivo.pt/economia/transportadoras-exigem-ao-governo-reducao-de-20-centimos-no-preco-do-gasoleo/#sthash.eASrFdJW.dpuf
https://www.dinheirovivo.pt/economia/transportadoras-exigem-ao-governo-reducao-de-20-centimos-no-preco-do-gasoleo/#sthash.eASrFdJW.dpuf
http://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-ameaca-abastecer-em-espanha-se-compensacoes-para-subida-de-isp-forem-insuficientes_n894121
http://www.rtp.pt/play/p2283/e223617/sexta-as-9
http://www.rtp.pt/noticias/economia/antram-diz-que-subida-de-impostos-e-uma-afronta-ao-setor-dos-transportes_v893533
http://www.rtp.pt/noticias/economia/associacoes-de-transportes-prometem-luta-ao-governo_a893510
http://rr.sapo.pt/noticia/45943/oe_2016_pan_confirma_agravamento_fiscal_nos_combustiveis_automoveis_e_banca
http://rr.sapo.pt/noticia/45943/oe_2016_pan_confirma_agravamento_fiscal_nos_combustiveis_automoveis_e_banca
http://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-e-antram-reunidos-para-debater-precos-dos-combustiveis_v899083
http://www.tsf.pt/sociedade/interior/antram-promete-fazer-barulho-e-aconselhar-consumo-de-combustiveis-fora-de-portugal-4998323.html
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=808638
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/antram-promete-luta-contra-aumento-dos-impostos-sobre-combustiveis-4998120.html


ANTRAM contesta novo aumento do ISP, (in Transportes em Revista Online de 25.01.2016) 

Camionistas portugueses ameaçam abastecer em Espanha. A Associação Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) fez saber que as empresas nacionais 

vão contestar a intenção do Governo de aumentar o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Uma 

medida que consta do esboço de Orçamento do Estado para 2016 e que os camionistas dizem 

ser prejudicial para o setor dos transportes de mercadorias., (in RTP/Antena1 de 25.01.2016) 
 

http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=52015
http://www.rtp.pt/noticias/pais/camionistas-portugueses-ameacam-abastecer-em-espanha_a891152

