SERVIÇOS CENTRAIS

COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM lamenta medida anunciada pela APCAP
Lisboa, 28 de abril de 2020 - Na sequência da informação veiculada em diversos meios
de comunicação social segundo a qual a APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades
Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens anuncia que as empresas
transportadoras de mercadorias podem agora passar a pagar as portagens
mensalmente, face a uma moratória cujos efeitos decorrem durante o estado de
emergência e que se prolongam aos três meses seguintes, a ANTRAM não pode deixar
de lamentar o âmbito da medida anunciada.
Com efeito, numa fase crucial para a economia portuguesa, seria de esperar que
empresas imunes ou parcialmente imunes ao risco - pelos contratos de concessão que
têm, designadamente pelas cláusulas de compensação financeira por perdas de tráfego
(direito que o Presidente da República, no último decretamento de Estado de
Emergência se viu forçado a regular) - se dignassem a avançar com verdadeiras medidas
de apoio às empresas de transporte público rodoviário de mercadorias.
A medida anunciada é claramente insuficiente e fica muito abaixo do esperado e do
reclamado por esta Associação, desde logo junto do Ministério das Infraestruturas e da
Habitação.
As empresas de transporte e os seus trabalhadores merecem mais respeito e ajuda,
pela importância que tiveram, têm e irão continuar a ter em toda a cadeia de
abastecimento, que permitiu manter a economia minimamente funcional, garantindo
que nada falte aos portugueses.
Numa altura em que as autoestradas estão vazias, sem tráfego, o mínimo que se
impunha era uma isenção das portagens para este tipo de viaturas de trabalho. Isso sim
será aceitável e refletirá espírito de solidariedade.
Disto mesmo iremos dar novamente conta ao Ministro das Infraestruturas e da
Habitação.
Sobre a ANTRAM
A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora
e Faro, representa cerca de 2.000 empresas nacionais de transporte profissional de mercadorias. A associação tem
como um dos objetivos prioritários o diálogo com o poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para
os problemas do setor, defendendo os interesses e direitos dos associados.
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Para mais informações contactar:

Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt / informacao@antram.pt
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