COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM: QUINTANILHA, VILAR FORMOSO, CAIA E VILA
VERDE FICALHO TERÃO GASÓLEO MAIS BARATO

Lisboa, 18 de maio de 2016 - Quintanilha, Vilar Formoso, Caia e Vila Verde Ficalho terão postos
de abastecimento com uma oferta de gasóleo mais barato. Esta é apenas uma das conclusões
da reunião que a ANTRAM teve, esta segunda-feira, com o ministro-adjunto, Eduardo Cabrita.
Durante o encontro, Governo e associações chegaram a acordo relativamente aos locais de
fronteiras onde será implementado o projeto-piloto. Ficou acordado, ainda, que, durante o
projeto-piloto, o limite mínimo de fiscalidade será de 0.33 euros por litro (que é o estabelecido
pela diretiva comunitária), ou seja, o mesmo limite que é aplicado em Espanha, eliminando,
assim, o diferencial existente atualmente.
O Governo estima alargar este regime a todo o país em 2017, avançando já com algum
trabalho, no sentido de preparar a proposta para apresentar na Assembleia da República para
criação, a partir de 2017, de um regime especial de gasóleo profissional.
Em cima da mesa esteve, ainda, a análise de uma proposta de Decreto-lei relativa à majoração
com os custos com o combustível.
A par disto confirma-se, também, e a partir do verão, a redução do preço das portagens nas
ex-SCUT e o alargamento do período noturno nos descontos atualmente em vigor para o setor.
A próxima reunião da ANTRAM com o Governo está agendada para 27 de junho.

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa,
Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil 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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