SERVIÇOS CENTRAIS

COMUNICADO DE IMPRENSA
Escalada do preço dos combustíveis
ANTRAM reúne com Ministro das Infraestruturas e da Habitação

Lisboa, 20 de outubro de 2021 – A ANTRAM foi convocada para uma reunião que teve lugar
ontem, ao final da tarde, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, onde foi recebida
pelo Ministro Pedro Nuno Santos. Nesta reunião estiveram ainda presentes o Secretário de
Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estados dos Assuntos Fiscais.
Da parte do Governo, foi demonstrada abertura para discutir as propostas de apoio ao setor
que constavam do caderno reivindicativo que já havia sido apresentado pela ANTRAM, no final
do verão.
Foi manifestado o compromisso de, a breve trecho, serem dadas respostas concretas às
referidas propostas, o que esperamos que venha a acontecer até à realização do 20º Congresso
ANTRAM, que decorrerá no final de outubro.
Embora as medidas que foram discutidas na reunião sejam importantes e estruturais para as
empresas e para o setor, estas não serão contudo suficientes para mitigar a escalada do preço
de combustível caso se mantenha a tendência crescente verificada nos últimos tempos.

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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