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Relatório da Audiência n.º 147-COFAP-XII 

 

 

Dia: 5 de novembro de 2014                                                                       

 

ENTIDADE: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de 

Passageiros  

 

ASSUNTO: Propostas de Lei n.º 254/XII e 257/XII (aumento do preço dos 

combustíveis)   

      

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 Cristóvão Crespo (PSD); 

 Bruno Dias (PCP). 

 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Vice-Presidente da Comissão, Senhor Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD), 

deu as boas vindas aos representantes da Associação Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), dando nota do modo de 

condução dos trabalhos e do conhecimento que, posteriormente, seria dado a todos os 

membros da Comissão quanto ao teor da audiência.  

A delegação da ANTROP agradeceu o agendamento da audiência, efetuando um 

conjunto de considerações sobre a Proposta de Lei n.º 254/XII/4.ª (GOV) e sobre a 

Proposta de Lei n.º 257/XII/4.ª (GOV), quanto às implicações destes diplomas para o 

transporte público rodoviário e, em última instância, para os consumidores finais, 

atentos os aumentos expectáveis dos preços de venda ao público dos combustíveis, 

considerando que, quanto à reforma da fiscalidade verde, esta agravará a fiscalidade 
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do setor – devendo ser considerado, também, o serviço público por este prestado - 

contrariando o que deveria ser um pilar de uma reforma ambiental, que seria a 

promoção do uso dos transportes públicos. 

Em sede de debate, começou por usar da palavra o Senhor Deputado Cristóvão 

Crespo (PSD), que saudou a delegação da ANTROP e as propostas apresentadas, 

das quais tomou boa nota. Interveio, também, o Senhor Deputado Bruno Dias (PCP), 

agradecendo a intervenção da ANTROP e as questões suscitadas, questionando a 

Associação sobre eventuais incentivos para a conversão do setor ao gás natural. 

A ANTROP efetuou uma segunda intervenção, sublinhando o serviço público prestado 

em matéria de transporte de passageiros e dando nota da inexistência de incentivos 

para a conversão do setor ao gás natural, a médio e longo prazo, e de modo coerente 

e articulado. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão agradeceu as informações, esclarecimentos e 

propostas apresentados pela ANTROP, dando nota que seria elaborado um relatório 

da audiência, a distribuir para conhecimento de todos os membros da Comissão 

(incluindo os que não tinham podido estar presentes, devido aos trabalhos 

parlamentares), a ser apreciado em reunião da mesma. 

 

Diversa informação sobre a audiência, nomeadamente a gravação, pode ser 

consultada na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, 5 de novembro de 2014 

O Vice-Presidente da Comissão  

Fernando Virgílio Macedo 
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