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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

ANTRAM exige medidas imediatas para o setor 

  

 

Lisboa, 16 de março de 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. 

 

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;  

 

 

 

mailto:sede@antram.pt
http://www.antram.pt/


 
SERVIÇOS CENTRAIS 

ANTRAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTADORES PÚBLICOS RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS  
SERVIÇOS CENTRAIS 
Rua do Conselheiro Lopo Vaz, Edifício Varandas do Rio, Lote A/B, Escritório A | 1800 - 142 Lisboa  
Telefone: +351 21 854 41 00 | Email: sede@antram.pt | URL: www.antram.pt 

2 

 

 

 

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. Além disso, elencou-se ainda um conjunto de outras medidas de foro mais técnico, 

que passará por alterações legislativas em áreas cruciais para o setor. 

 

 Nos próximos dias haverá novos contactos com o Governo sobre o tema que, envolvendo a 

intervenção de outros ministérios - como o da economia e do ambiente -  terá de ser analisado 

em conjunto com estes. 

 

Entretanto, e face à atual realidade nunca antes vivida pelo setor - onde a escalada semanal de 

custos é incontestável -, importa que todas as empresas tenham consciência deste fenómeno e 

que, no âmbito da sua análise e decisão de gestão, promovam ações consentâneas com as 

repercussões sentidas, de forma a assegurar a sua própria sustentabilidade. 

 

 

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. 

 

Para mais informações contactar:  

 

 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem | Mónica Silva  

Telefone: +351 218 544 100 |E-mail: informacao@antram.pt 
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