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isivo no acordo
Bloqueios provocam
falhas nos fornecimentos
e estrangulam empresas

MERCADORIAS

António Mousinho, presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Mercadorias
(Antram), deverá reunir-se brevemente com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho
para abordar a polémica em relação às ajudas de custo TIR, que ao contrário de uma prática de
vários anos, passaram a ser taxadas com a chegada de José Sócrates ao Governo. “A situação
deve ser regularizada em breve” avançou o líder da Antram ao Jornal de Negócios já depois do

final da reunião com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Além da
questão das ajudas de custo, a Antram vai ainda trabalhar com o Governo na criação de uma
legislação laboral específica para o sector, algo há muito reclamado. As empresas de
transportes sempre reclamaram que não podiam ser regidas por uma lei laboral feita “para
quem trabalha das nove às cinco”.

Antram vai debater ajudas de custo

Escolta policial | Os camiões-cisterna
só circularam com uma vigilância

apertada da GNR e PSP. Mesmo assim
a gasolina faltou nas bombas.

Duarte Roriz / CM

A “FACTURA” QUE O GOVERNO ACEITOU PAGAR
PARA TENTAR CONVENCER OS CAMIONISTAS

�Os transportes de mercadorias terão
um desconto de 30% a 50% nas porta-
gensdasauto-estradasepontes,nope-
ríodo nocturno e a partir de 1 de Julho.

�Asempresastransportadorasvãodes-
contar no mínimo 20% dos gastos em
combustível no IRC.

�O Imposto sobre o Produto Petrolífe-
ro, vulgo ISP, pago pelas empresas de
transporte ficará inalterado em 2009.

�NospróximostrêsorçamentosdoEs-
tado o Imposto de camionagem ficará
igualmente inalterado.

�O preço do transporte de mercado-
rias vai ser indexado à evolução dos
combustíveis,sendorevistosempreque
estes subirem mais de 5%.

�Osclientesdastransportadorasterão
que pagar a 30 dias, sendo multados
caso não o façam.

�Em2009,as transportadorasvãopo-
der liquidar o IVA apenas quando rece-
berem os pagamentos dos clientes.

�Vão existir apoios específicos à reno-
vação da frota e abate de veículos.

� Existirão medidas próprias para os
empresários que quiserem mudar as
viaturas de motor Euro4 para Euro5,
mais eficientes em consumo.

�Vai ser criado um grupo de trabalho
com elementos dos Ministérios dos
Transportes e do Trabalho para a cria-
çãodelegislaçãolaboralespecíficapara
o sector dos transportes.

�Asajudasdecusto,quecomSócrates
passaramapagarSegurançaSocial,de-
verãoserdiscutidas(eresolvida) duran-
te o dia de hoje.

�Medidas de apoio à formação profis-
sional.

A Autoeuropa admite parar a laboração. O sector têxtil
fala de perdas de millhões. E as companhias aéreas
não conseguem abastecer no aeoporto da Portela

Patronato
AEP apela ao fim
da paralização
A direcção da Associação Empresarial
de Portugal (AEP), presidida por José
AntónioBarros,fezontemumapelopú-
blicoparaqueaparalisaçãodoscamio-
nistas chegasse ao fim: “Os bloqueios
e movimentações que, fora do quadro
de um desejável diálogo social e, mes-
mo,dasleisdaRepública,têmsidopro-
movidosdesdeapassadasegunda-fei-
ra afectam gravemente a livre circula-
ção de pessoas e bens de primeira ne-
cessidade,matérias-primaseprodutos
acabados e estão já a ter consequên-
ciasnegativasnasfamíliase,muitoes-
pecialmente, nas empresas e na eco-
nomia nacional”. Segundo a direcção
da AEP, “para além dos prejuízos de-
correntesdasmuitastoneladasdepro-
dutosperecíveisqueváriasexplorações
agrícolas e agro-pecuárias estão a ser
forçadas a desaproveitar, com graves
consequências ambientais, há já um
número não negligenciável de indús-
trias com dificuldades – que podem,
mesmo,virapôremcausamilharesde
postos de trabalho –, por não possuí-
remmatéria-primaparacontinuarala-
borar ou por não poderem cumprir
com as entregas contratadas com os
seus clientes”.

Automóvel
Autoeuropa pode
parar por falta de
componentes
A Autoeuropa pode fechar amanhã.
Esta é uma das possibilidades que
estáaseranalisadapelaadministra-
ção da empresa de Palmela. “Esta-
mosatentarqueafábricanãotenha
quefecharjánasexta-feira,devidoà

faltadecomponentes”, disseaoJdN
fonte oficial da empresa. Um possí-
vel cancelamento da visita do direc-
tor de produção da Volkswagen, Jo-
chemHeizman,previstaparaosdias
20e21destemês,tambémestáaser
avaliado.AAutoeuropaéamaiorfá-
brica do país e conta com cerca de
3.000empregadosdirectos.Dototal
de veículos produzidos no primeiro
trimestre deste ano, 83,9% (20.639
veículos) destinaram-se à exporta-
ção. Em 2007, o contributo da Au-
toeuropaparaoProdutoInternoBru-
to(PIB)portuguêsfoide1%,período
em que saíram dafábricade Palme-
la 93.609 automóveis, mais 14% do
que em 2006.

Têxtil e Vestuário
Perdas podem
atingir centenas de
milhões de euros
“Asperdaspoderãoserdecentenasde
milhõesdeeuros,queosectornãopo-
derá comportar. E se a esta tragédia
somarmos a perda da paz social e os
conflitos que daí advenham, então a
recessãoabater-se-ásobrenós”,ode-
sabafoédadirecçãodaAssociaçãoNa-
cional das Indústrias de Vestuário e
Confecção(ANIVEC/APIV),que,ontem,
emcomunicado,fezquestãodesema-
nifestar e alertar para as consequên-
cias de uma paragem prolongada das
transportadoras,quepode“afectar ir-
remediavelmente muitas empresas”,
uma vez que a esmagadora maioria
tem vocação exportadora. À ANI-
VEC/APIV, acrescentou a direcção, já
“chegaramnotíciasdeempresáriosde
outros países da União Europeia (UE)
com as mesmas preocupações, bem
como o anúncio de perdas de milhões
de horas de trabalho”.

Aviação
Companhias
desviam para
o Porto para
atestarem
Afaltadecombustívelnoaeroportoda
Portela obrigou algumas das compa-
nhias aéreas a desviarem as suas ro-
tas para abastecer. A TAP e a SATA já
desviaram alguns dos seus voos para
osaeroportosdoPorto,FunchaleFaro
paraabastecerem.AANA,desdeas00
horas de quarta-feira, suspendeu o
abastecimento dos aviões na Portela.
“OsaeroportosdoFunchal,PontaDel-
gada e Porto são abastecidos por “pi-
peline” e nestes três não há problema
com o stock”, explicou fonte oficial da
ANA, ao Jornal de Negócios. A mesma
fonte acrescenta que “em Faro tam-
bémestápara játudocontrolado,com
abastecimentoporcamiãoecomboio.
APortelaéqueestánapiorsituação”.
A TAP, nos voos de médio curso, está
fazeroabastecimentonoexterior.“No
longo curso, como é mais difícil, esta-
mos a abastecer no Porto, Funchal e
Faro”,dissefonteoficialdacompanhia
ao JdN.Acompanhia jáestáaregistar
algunsatrasos,devidoaestasituação.
A SATA Internacional também “tem
efectuadoescalastécnicasnoaeropor-
to Sá Carneiro de forma a contornar o
problema da racionalização de com-
bustível no aeroporto de Lisboa”, dis-
se fonte da companhia. Nos últimos
dias,eaconsiderarqueoproblemada
escassez de combustível se possa ain-
da manter por alguns dias, a compa-
nhiacomsedenosAçores“implemen-
touumplaneamentodefrotaalterna-
tivo,quenospermiteabastecernoPor-
to,arquipélagosdaMadeiraedosAço-
res”, acrecentou a mesma fonte ao
JdN.


