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DA DIRECÇÃO
CCT da ANAREC

Nesta edição:

Conforme referido na Folha Informativa
anterior, a Direcção da ANAREC voltou a
reunir no Ministério do Trabalho com a
FEPCES e a FETESE em Setembro.

- Da Direcção

A ANAREC considera importante ouvir o que
os Associados têm a dizer sobre esta
matéria. Consideram haver margem para
aumentos salariais? Existem matérias que
queriam que fossem alteradas ou que
passassem a estar reguladas no Contrato
Colectivo?

- Espaço do Associado

Digam-nos as vossas opiniões
sugestões para geral@anarec.pt.

e

DECO
A Direcção da ANAREC reuniu com a DECO
onde expôs o seu desagrado perante o que
considera um ataque daquela entidade
contra o gás engarrafado. Manifestámos
também as nossas incertezas quanto à
fidedignidade das informações que são
introduzidas no site www.poupenabotija.pt.

- Reunião com Associados
- Legislação
- Conselheiros de Segurança
- Veículos a apreender

Assembleia da República
A Direcção da ANAREC foi convidada para
uma audição do Grupo de Trabalho do Sector
Automóvel na Assembleia da República
acerca da nova legislação dos combustíveis
low cost e sua implementação nos postos de
abastecimento de combustíveis.
A ANAREC distribuiu pelos vários grupos
parlamentares um Memorando onde expôs a
sua posição sobre esta matéria. Caso
pretenda receber este Memorando por email
solicite-nos para geral@anarec.pt.
ANAREC na Imprensa

PETROGAL
A Direcção da ANAREC reuniu também com
a PETROGAL onde, mais uma vez, expôs a
sua preocupação com os problemas que o
sector atravessa, tendo, em concreto,
alertado para a necessidade urgente de
revisão das margens de comercialização.

Os membros da Direcção da ANAREC têm
dado várias entrevistas para diversos órgãos
da imprensa nacional, onde têm emitido a sua
opinião quanto às oscilações dos preços dos
combustíveis; à problemática do sector do
gás nas zonas fronteiriças; à criação do novo
imposto verde, entre outras questões.

Visite-nos em www.anarec.pt

REUNIÃO COM ASSOCIADOS
VILA REAL – 8 DE NOVEMBRO 2014
A ANAREC pretende realizar diversas reuniões com os seus Associados, nas várias zonas do
país. A primeira reunião irá ter lugar no próximo dia 8 de Novembro, pelas 15 horas, em
Vila Real, no Hotel Miracorgo, na Av. 1º de Maio, 76 a 78. GPS N 41° 17' 43.764" / W 7° 44'
38.706"
Os temas que a ANAREC pretende abordar são os seguintes:
- nova legislação do licenciamento dos postos de abastecimento de combustíveis;
- nova legislação sobre os combustíveis low cost;
- Contrato Colectivo do Trabalho da ANAREC e tabela salarial;
- margens de comercialização;
- novos operadores de gás e respectiva formação;
- coimas no gasóleo agrícola;
- coimas no transporte e armazenagem de gás
- entre outros de assunto de interesse para o nosso sector.
Convidamos todos os Associados a estarem presentes nesta e nas futuras reuniões que se
irão realizar, podendo fazer-se acompanhar por outros Colegas seus mesmo que não sejam
Associados.

LEGISLAÇ ÃO

CONSELHEIROS DE SEGURANÇA

Decreto-Lei nº 154/2014, de 20 de
Outubro: Cria uma medida excepcional de
apoio ao emprego que se traduz na
redução temporária da taxa contributiva a
cargo da entidade empregadora.

A Gecite – Consultores de engenharia,
Lda. presta, através de um protocolo com
a ANAREC, a prestação dos serviços de
Conselheiros de Segurança para as zonas
Centro e Sul do País.

Decreto-Lei nº 144/2014, de 30 de
Setembro: Actualiza o valor da retribuição
mínima mensal garantida para 505,00€,
com efeitos a 1 de Outubro.

A zona Norte de Portugal está assegurada
pelo nosso Técnico, Engº João Santos.
(Tlm. 966 490 266).
Contacte-nos para mais informação.

ESPAÇO DO ASSOCIADO
Caro Associado, este espaço é para si!
Caso pretenda colocar anúncios sobre assuntos referentes à sua área de actividade (compra e
venda de veículos, equipamentos, etc), envie-nos o que pretende anunciar para
geral@anarec.pt.

Visite-nos em www.anarec.pt

VEÍCULOS A APREENDER
Têm chegado à ANAREC diversos pedidos de Tribunais das várias zonas do país a
solicitarem a colaboração dos nossos associados para a apreensão de várias viaturas.
Assim, e dirigindo-nos aos nossos Associados que exploram postos de
abastecimento, caso estes veículos se desloquem aos vossos postos de abastecimento,
comuniquem de imediato essa informação às autoridades locais para que possam
apreender os veículos:
- Renault Mégane 18-CG-87;
- BMW série 5 06-BA-89;
- Mitsubishi L200 85-CG-07;
- Opel Astra Caravan 98-BD-09;
- BMW série 3 97-46-UT;
- Mercedes Benz Vito Combi 15-22-TG;
- Mitsubishi Cárter 94-97-SD;
- Mitsubishi Colt 12-CA-37;
- Seat Ibiza Van 72-CG-59;
- BMW X5 26-FU-90;
- BMW série 3 84-CX-78;
- Mercedes Benz classe C sport coupé 15-FQ-41

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Apoio Associativo:

Apoio Jurídico:

Centro e Sul: Miguel Pires – 218 885 011

Lisboa: 3ª/4ª/6ª das 10 às 13h

miguelpires@anarec.pt

catarinasoares@anarec.pt

Norte: Eng.º João Santos – 966490266

Porto: Todos os dias das 14h às 15h

Joaodurao46@gmail.com

pedrocorreia@anarec.pt

NIB para pagamento de quotas:
003300004523950495405 do Millennium BCP
(indique sempre o nº de associado)

ANAREC – Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis
Sede: Rua da Palma, nº 272, 1º, Lisboa – Tel: 218885011/218884012
Del. Reg. Norte: Rua de Santa Luzia, nº 657, Porto – Tel: 228320979

E-mail: geral@anarec.pt / Site: www.anarec.pt

