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PRIMEIRA LINHA
.

Uma reunião de avanços e recuos
constantes, que arrancou logo pela
manhã.Oraestavaoacordo“prati-
camente concluído”, ora voltava
tudo atrás. Pelo meio um rodopio
de convidados surpresa para falar
comresponsáveisdoMinistériodas
Obras Públicas. Na recta final, en-
tre as 18h e as 19h30, novo retro-
cesso.Afinaléum“acordo”ouuma
“basedeentendimento”onomeque
se dá ao resultado das oito horas de
reunião entre o ministro das Obras
Públicas,eadirecçãodaAssociação

Nacional dos Transportadores Ro-
doviários de Mercadorias (An-
tram)? Para se ter “fumo branco”
nesta questão, só um telefonema a
JoséSócrates resolvia.Poisquehaja
acordo.“Um problema com a im-
pressora”chegouaserevocadopara
justificar o impasse de hora e meia
para a discussão semântica entre o
Governo eAntram.

No total foram 12 os pontos –
ver caixa ao lado –a que o Executi-
voacedeucomoformadeamenizar
o impacto dos combustíveis das

transportadoras de mercadorias e
para tentar acabar com a paralisa-
ção dos camionistas, que à hora de
fecho desta edição ainda discutiam
a continuação ou não do protesto.
Mas até se chegar lá aconteceu de
tudo um pouco.

AlémdosresponsáveisdasObras
Públicas edaAntram,tambémpas-
saram pelo Ministério os responsá-
veisda Brisa,Mota-Engil–donada
Aenor e que se fez representar por
Jorge Coelho – e da Lusoponte.
Além destes, também Crisóstomo
Teixeira, presidente do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes Ter-
restres,acompanhouareunião.Azar
teveVítorPereira,daFederaçãodos
SindicatosdosTransporteseComu-
nicações (Fectrans), que apesar de
ter idoaoMinistério“só”conseguiu
ser atendido pelo chefe de gabinete
de Mário Lino.

Honras diferentes foram dadas
aos três representantes da comissão
organizadoradoprotesto,quenãosó
se reuniram com Ana Paula Vitori-
no, secretária de Estado dos Trans-
portes,como também tiveram direi-
toaoseu tempodeantenacomMá-

rio Lino, ainda que o encontro não
estivessenaagendadoministro.Aca-
baram por sair satisfeitos, horas an-
tes do acordo entre a associação do
sectoreoGovernoserselado,masjá
comgarantias e até mal habituados.

“Sófaloseas televisõesestiverem
em directo” chegou a dizer aos jor-
nalistas um dos três representantes
em questão quando chegaram ao
ministério.“Mas há ou não o gasó-
leo profissional?”, alguém questio-
nou.“Emtodasasnegociaçõesháo
que é bom e o que não é bom”res-
ponderam.“Mas o gasóleo profis-
sional não era a vossa maior reivin-
dicação?” O Governo não tinha
afastadototalmenteessamedida,re-
plicaram ainda os jornalistas.“Às
vezes o que parece não é”.Acabou
por não parecer o que já era.No fi-
nal do dia não houve gasóleo pro-
fissional, em contrapartida houve
acordoparaamajoraçãodasdespe-
sasdecombustível,aoníveldoIRC,
num mínimo de 20%.

Portagens com corte
de 30% a 50% durante 2009
Conforme o Jornal de Negócios

avançouontem,nopacotedemedi-
dasdadoàAntramfoi incluídaa in-
dexação do frete ao custo dos com-
bustíveis a cada 5% de aumento, a
imposiçãodeumprazomáximode
30diasparapagamentodefacturas
aos transportadores, com coimas
para os casos de incumprimento, e
uma “forma especial” para o IVA,
que só terá que ser liquidado quan-
do as empresas de transportes rece-
berem dos seus clientes.

Além disso, o Governo acedeu a
“congelar” o imposto de camiona-
gemportrêsanos,oISP pormaisum
ano, deu apoios à renovação e aba-
tedefrotaeàformaçãoprofissional.
Ao nível das portagens nas auto-es-
tradas e nas travessias entre as mar-
gensde Lisboa,oJdNsabequeaBri-
sa apresentou uma proposta para
umdescontode30%a50%paraas
transportadoras por um período de
3 meses suportado pelas concessio-
nárias, entre as 22h e as 7h, que foi
aceite.O acordodoGovernocoma
Antram prevê que este desconto se
estenda por 12 meses a partir de Ju-
lho,concluindo-sequenosrestantes
nove, seja suportado pelo Estado.

Sócrates foi dec
[ PARALISAÇÃO DOS CAMIONISTAS ]

À entrada para a reunião de ontem
entre Governo e Antram ninguém
previa a maratona que aí vinha. Todos
quiseram intervir, Mário Lino chegou
a reunir com Silvino Lopes e só
Sócrates desbloqueou um acordo que
demorou hora e meia para ser assinado
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