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Presidente da Republica viaja em camião para ouvir os problemas dos 
motoristas 
 
O Presidente da Republica Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, efetuou uma 
viagem de Lisboa ao Porto num veiculo pesado DAF XF 480 FT da empresa 
Transportes Marques Do Pombal com o motorista Fernando Frazão da 
associação “Motoristas do Asfalto”, o objectivo desta viagem foi conhecer 
melhor as condições de trabalho e a realidade que enfrentam todos os 
motoristas e empresas de transporte neste sector. 
 
A iniciativa do Presidente da Republica teve por objetivo cumprir uma promessa feita 
no ano passado, quando Marcelo Rebelo de Sousa se comprometeu a efetuar uma 
viagem num camião de transportes internacional de mercadorias, visando conhecer 
a realidade dos motoristas portugueses de viaturas pesadas, que percorrem muitos 
quilómetros de estradas e os desafios da profissão. Esta promessa tinha sido 
realizada ao Fernando Frazão, Presidente da Associação “Motoristas do Asfalto”, foi 
o motorista da primeira parte do percurso, efetuado quase na sua totalidade por 
estradas nacionais, e que terminou em Condeixa-a-Nova, mais tarde  o Presidente 
da Republica viajou a boleia com a motorista Alexandrina Santos, que lhe transmitiu 
os problemas da profissão e as dificuldades que se deparam as mulheres no 
exercício desta profissão, tendo a viagem terminado na cidade do Porto.  
 
Em declarações a Comunicação Social, disse que “esta experiencia serviu para 
perceber mais de perto, quais são as condições de vida de quem tem a 
responsabilidade, nao apenas de ser camionista, mas de conduzir camiões 
internacionais, de maior responsabilidade, maior envergadura e, portanto, com 
horários muito mais complicados e cargas e descargas muito difíceis de realizar”.  
Foi deveras importante esta oportunidade de ter um Presidente da Republica a ter 
contacto com a realidade do mundo dos transportes Rodoviários desta forma poder 
ter a experiencia de percorrer as Estradas Nacionais dentro de um camião, para 
alem de poder conhecer um pouco melhor as dificuldades e exigências desta 
importante profissão de motorista e das dificuldades do sector de transporte 
rodoviário de mercadorias, assim como a perceber um pouco melhor a realidade das 
empresas que operam neste sector. 
 


