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Sindicato Nacional dos Motoristas responde à ANTRAM 

Uma afronta à boa-fé dos trabalhadores, é esta a resposta do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas ao 
alerta deixado ontem pela ANTRAM que anunciava despedimentos e insolvências para o próximo ano, por causa do aumento 
das despesas com o novo contrato coletivo de trabalho 
In TSF - Notícias| 31/12/2019  

 

Motoristas de mercadorias criticam ANTRAM de criar "alarmismo social" 

Para o SIMM, este alerta "reflete a filosofia que temos vindo a constatar na maioria dos patrões em Portugal 
(subsidiodependência), primeiro criar alarmismo social para abrir caminho ao governo para vir em seu auxílio e adotar medidas 
fiscais para minimizar o impacto do aumento salarial dos trabalhadores, sem grande contestação pública" 
In Jornal Económico Online (O)| 31/12/2019  

 

The year freight drivers stopped the country 

The year freight drivers stopped the countryin News ·31-12-2019 10:00:00 · 0 CommentsThe year 2019 was marked by two 
strikes by freight drivers in April and August, with the first one taking the country by surprise and depleting fuel stocks at 
various filling stations 
In Portugal News Online (The)| 31/12/2019  

 

Sindicatos dos motoristas reagem ao comunicado da Antram 

SNMMP diz que é exequível cumprir contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias Online| 31/12/2019  

 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas responde ANTRAM 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas responde ANTRAM, dizendo que o contrato coletivo assinado no final 
de outubro é perfeitamente exequível. 
In TSF - Notícias| 31/12/2019  

 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas responde ANTRAM 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas responde ANTRAM, dizendo que o contrato coletivo assinado no final 
de outubro é perfeitamente exequível. 
In TSF - Notícias| 31/12/2019  

 

Sindicato Nacional dos Motoristas responde à ANTRAM 

Uma afronta à boa-fé dos trabalhadores, é esta a resposta do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas ao 
alerta deixado ontem pela ANTRAM que anunciava despedimentos e insolvências para o próximo ano, por causa do aumento 
das despesas com o novo contrato coletivo de trabalho 
In TSF - Notícias| 31/12/2019  

 

Sindicato de Motoristas diz que contrato coletivo "é exequível" 

Francisco São Bento respondeu à Antram e garantiu que o setor tem capacidades financeiras para cumprir o contrato. 
In TSF Online| 31/12/2019  

 

2019: O ano em que os motoristas pararam o país 

2019 ficou marcado por duas greves de motoristas, com a primeira a apanhar de surpresa o país e a esgotar os 'stocks' de 
combustível em vários postosCriado no final de 2018, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15 de abril, que decretou por tempo indeterminado 
In TV Record Europa Online| 31/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários deMercadorias (Antram) alertou para despedimentos coletivos 
e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novocontrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In Açoriano Oriental Online| 31/12/2019  

 

Greve de motoristas quase parou o país 

O ano de 2019 ficou marcado por duas greves de motoristas de mercadorias, em Abril e Agosto, com a primeira a apanhar de 
surpresa o país e a esgotar os “stocks” de combustível em vários postos de abastecimento. 
In Diário de Coimbra - Ano em Revista| 31/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos coletivos e insolvências em 2020 
In Jornal de Notícias| 31/12/2019  

 

Acontecimento Nacional - Greve dos camionistas 
In Negócios| 31/12/2019  
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O ano do adeus à Geringonça abriu alas a novos (e polémicos) partidos 

Com o ano a chegar ao fim, olhar para trás torna-se um imperativo. 
In Notícias ao Minuto Online| 31/12/2019  

 

"A ANTRAN deve manter a estratégia" - Entrevista a Gustavo Paulo Duarte 

In Eurotransporte| 31/12/2019  

 
Transformação em curso 
In Eurotransporte| 31/12/2019  

 

Um sector unido 
In Eurotransporte| 31/12/2019  

 

"A ANTRAN deve manter a estratégia" - Entrevista a Gustavo Paulo Duarte 
In Eurotransporte| 31/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor 

A Antram está "muito preocupada" com o estado atual das empresas e o futuro destas, nomeadamente com os custos 
"altíssimos" e a rentabilidade "sempre a descer há três anos". 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

Em causa está a entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In Correio da Manhã Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Destak Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

Na sequência da entrada do novo contrato de trabalho coletivo, a Antram avisa que "2020 será um ano de despedimentos 
coletivos e insolvências de transportadores com evidente impacto na economia". 
In ECO - Economia Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no sector em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou esta segunda-feira para 
despedimentos coletivos e insolvências no sector em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de 
trabalho dos motoristas. 
In Expresso Online| 30/12/2019  

 

Os acontecimentos que marcaram o ano 2019 

Extrema direita chegou ao Parlamento, a SIC recuperou a liderança, Portugal venceu a Liga das Nações e os motoristas pararam 
o país. 
In Impala Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Jornal Económico Online (O)| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Notícias ao Minuto Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Porto Canal Online| 30/12/2019  
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In Portugal Têxtil Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 - Notícias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Rádio Nova Online| 30/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos e insolvências no setor 

A ANTRAM, que representa as empresas de transportes de mercadorias, alerta para a possibilidade de despedimentos coletivos 
e insolvências no setor ao longo do próximo ano. 
In Rádio Observador - Jornal Observador| 30/12/2019  

 

Setor dos transportes de mercadorias para 2020 

2020 poderá ser um ano de despedimentos coletivos e insolvências no setor dos transportes de mercadorias. 
In Renascença - Notícias| 30/12/2019  

 

Alerta da ANTRAM 

No ano de 2020, poderá haver despedimentos coletivos e insolvências no sector dos transportes de mercadorias. 
In Renascença - Notícias| 30/12/2019  

 

ANTRAM teme despedimentos colectivos e reduções de frotas das transportadoras 

O Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) do sector rodoviário de mercadorias foi firmado a 29 de Outubro e teve o 
condão de unir um segmento do transporte de cargas que estava desavindo - apesar da pacificação, a ANTRAM veio agora a 
terreiro alertar para potenciais despedimentos colectivos e insolvências no sector em 2020, devido à entrada em vigor do novo 
contrato colectivo de trabalho dos motoristas. 
In Revista Cargo Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou esta segunda-feira para 
despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de 
trabalho dos motoristas. 
In RTP Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências em 2020 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aponta que novo contrato coletivo de trabalho 
dos motoristas "pode ser alarmante" e prejudicar a economia nacional. 
In Sábado Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 30/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos e insolvências no setor 

A ANTRAM diz que o novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas pode levar a despedimentos ou mesmo a insolvências 
no setor. 
In SIC - Jornal da Noite| 30/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos e insolvências no setor 

A associação que representa os motoristas de mercadorias, diz que o novo contrato coletivo de trabalho pode levar a 
despedimentos ou a insolvências no próximo ano. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

O alerta acontece na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In SIC Notícias Online| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos 
coletivos einsolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novocontrato coletivo de trabalho dos 
motoristas. 
In Surfar a Tendência Online| 30/12/2019  

 

ANTRAM teme despedimentos e insolvências 
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Ou o mercado absorve os sobrecustos resultantes do novo CCT dos motoristas, ou haverá despedimentos colectivos e 
insolvências no sector, avisa a ANTRAM. 
In Transportes & Negócios Online| 30/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos e insolvências no setor 

A ANTRAM está a pedir aos clientes, sensibilidade para as dificuldades das transportadoras, isto na sequência das greves deste 
ano e da negociação do contrato coletivo de trabalho. 
In TSF - Notícias| 30/12/2019  

 

ANTRAM alerta para despedimentos e falências no setor 

Podem vir aí despedimentos e falências nas empresas de transporte de mercadorias. 
In TSF - Notícias| 30/12/2019  

 

2020 pode trazer despedimentos coletivos e insolvências no setor do transporte rodoviário de mercadorias 

A Antram fala numa situação alarmante. 
In TSF - Notícias| 30/12/2019  

 

Antram alerta para despedimentos coletivos e insolvências em 2020 

André Matias de Almeida teme um "impacto brutal" devido ao novo Contrato Coletivo de Trabalho Vertical. 
In TSF Online| 30/12/2019  

 

ANTRAM solicita isenção do pagamento de portagens para veículos pesados 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias solicita, com carácter de urgência, a 
implementação de medidas de apoio para o sector, no sentido de minimizar os efeitos das ocorrências consequentes da 
danificação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no IP3, que têm condicionado fortemente a circulação 
In Grande Consumo Online| 27/12/2019  

 

ANTRAM: É a altura certa para mudarmos a actual situação das cargas e descargas 

Segundo a ANTRAM, este o momento-chave para, junto dos clientes, os alertarmos para estas mudanças e começarmos a exigir 
o cumprimento do CCTVAtravés de uma circular enviada aos seus associados, a ANTRAM detalhou que, tanto no novo contrato 
colectivo de trabalho como no acordo-quadro, os motoristas não podem fazer cargas nem descargas , sendo a janela temporal 
dos próximos seis meses a altura certa para mudarmos a actual situação das cargas e descargas , já que se trata de um período 
de acompanhamento e implementação das novas directivas 
In Revista Cargo Online| 27/12/2019  

 

Antram defende isenção para veículos pesados 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu hoje medidas de apoio devido 
ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1" 
In Diário de Viseu Online| 26/12/2019  

 

Portagens. Antram pede isenção de pagamento 
In i| 26/12/2019  

 

Antram quer isenção nas portagens para veículos pesados entre a A1 e a A25 

Antram defende isenção para veículos pesados Portagens Associação quer medidas que contemplem a isenção do pagamento 
de portagens para veículos pesados em percurso alternativo entre a A25 e a A1 A Antram , Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu hoje medidas de apoio devido ao impacto do mau tempo, 
incluindo isenção de portagens “em percurso alternativo entre a A25 e a A1” 
In Diário de Viseu| 26/12/2019  

 

Parece que foi ontem... 

Alguns dos acontecimentos que marcaram o ano de 2019. 
In SIC Notícias Online| 26/12/2019  

 

Antram quer isenção de portagens entre a A25 e a A1 

Carga & Mercadorias26-12-2019Devido a constrangimentos no IP3Antram quer isenção de portagens entre a A25 e a A1Os 
danos ocorridos recentemente no IP3 levaram a Antram a solicitar, com carácter de urgência, a implementação de medidas de 
apoio para o setor, no sentido de minimizar os efeitos das graves ocorrências dos últimos dias e que têm "condicionado 
fortemente a circulação e contribuído para um incremento de custos relevante e para o aumento da insegurança naquela via" 
In Transportes em Revista Online| 26/12/2019  

 

Viseu denúncia "cosmética" no IP3 e defende isenção de portagens na A25 

Autarquia diz que mau tempo da última semana não é desculpa pois "estrada da morte", como é conhecido o IP3, esteve anos 
ao abandono. 
In TSF Online| 26/12/2019  
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Antram solicita isenção do pagamento de portagens para veículos pesados 

Medida, pede a associação, deve ser aplicada em percurso entre a A25 e a A1, entre o nó de ligação de Mangualde (A25) e 
Coimbra Norte (A1). 
In i Online| 25/12/2019  

 

Antram solicita isenção do pagamento de portagens para veículos pesados 

Medida, pede a associação, deve ser aplicada em percurso entre a A25 e a A1, entre o nó de ligação de Mangualde (A25) e 
Coimbra Norte (A1). 
In Sol Online| 25/12/2019  

 

ANTRAM reclama a isenção de portagens por causa do mau tempo 

As empresas de transportes exigem isenção de portagens por causa do mau tempo. 
In RTP 3 - 3 às...| 24/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e a A1 

zwigmar / FlickrA Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu, esta segunda-
feira, medidas de apoio devido ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a 
A25 e a A1" 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 24/12/2019  

 

Atraso na remoção de terras mantém IP3 cortada 

PenacovaRemoção de terras do desabamento no IP3 atrasa reabertura da estrada111 O Itinerário Complementar (IP) 3 
continua cortado por tempo indeterminado em Penacova, tal como o DIÁRIO AS BEIRAS adiantou ontem, após a circulação ter 
sido suspensa no sábado, nos dois sentidos, devido à queda de terra e pedras na via, informou a GNR 
In Diário As Beiras| 24/12/2019  

 

ANTRAM pediu isenção temporária de portagens para veículos pesados 

Devido aos efeitos das tempestades Elsa e Fabien, a ANTRAM pediu medidas de apoio dados os danos no "IP3, que têm 
condicionado fortemente a circulação"Devido aos efeitos das tempestades Elsa e Fabien, a ANTRAM (Associação Nacional de 
Transportes Públicos) pediu, esta segunda-feira, medidas de apoio dados os danos no "IP3, que têm condicionado fortemente a 
circulação e contribuído para um incremento de custos relevante e para o aumento da insegurança naquela via" 
In Oeiras Digital Online| 24/12/2019  

 

Camionistas querem isenção 

Os patrões dos camionistas exigem a isenção de portagens por causa do mau tempo. 
In RTP 3 - 3 às...| 24/12/2019  

 

2019: O ano em que os motoristas de mercadorias pararam o país 

O ano de 2019 ficou marcado por duas greves de motoristas de mercadorias, em abril e agosto, com a primeira a apanhar de 
surpresa o país e a esgotar os 'stocks' de combustível em vários postos de abastecimento 
In Tâmegasousa.pt Online| 24/12/2019  

 

A Antram pede isenção em algumas portagens 

A Antram pede isenção em algumas portagens. 
In Antena 1 - Notícias| 24/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu medidas de apoio devido ao 
impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In Jornal de Notícias Online| 24/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 - Notícias 

A Antram -- Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu hoje medidas de apoio devido 
ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In Rádio Nova Online| 24/12/2019  

 

Patrões dos camionistas exigem isenção de portagens por causa do mau tempo 

Os patrões dos camionistas exigem isenção de portagens por causa do mau tempo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 24/12/2019  

 

Patrões dos camionistas exigem isenção de portagens por causa do mau tempo 

Os patrões dos camionistas exigem isenção de portagens por causa do mau tempo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 24/12/2019  

 

Mau tempo. Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 
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A Antram -- Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu medidas de apoio devido ao 
impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In RTP Online| 24/12/2019  

 

ANTRAM pede apoios por causa do mau tempo 

A ANTRAM pediu hoje a isenção do pagamento de portagens para pesados entre a A25 e a A1 e na A14, para minimizar os 
prejuízos provocados pelo mau tempo. 
In Transportes & Negócios Online| 24/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A associação solicitou "com caráter de urgência" que fossem implementadas "medidas de apoio para o setor". 
In TSF Online| 24/12/2019  

 

Mau tempo: Antram pede isenção de portagens 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu medidas de apoio, devido ao impacto 
deste mau tempo. 
In TVI - 1ª Hora| 24/12/2019  

 

A Antram pede isenção de portagens para veículos pesados nas alternativas ao IP3 

Isenção de algumas portagens por causa do impacto do mau tempo. 
In Antena 1 - Notícias| 23/12/2019  

 

ANTRAM pede isenção de portagens em percurso alternativo entre a A25 e A1 devido ao impacto do mau tempo 

Associação destaca os danos no IP3, que têm condicionado fortemente a circulação. 
In Correio da Manhã Online| 23/12/2019  

 

Isenção do pagamento de portagens entre a A25 e a A1 

ANTRAM solicita isenção do pagamento de portagens para veículos pesados em percurso entre a A25 e a A1, entre o nó de 
ligação de Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1). 
In EngenhariaCivil.com Online| 23/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A Antram -- Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu esta segunda-feira medidas de 
apoio devido ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In Expresso Online| 23/12/2019  

 

ANTRAM defende isenção de portagens para veículos pesados 

Em causa estão as condições em que se encontram o IP3 e a A14. 
In i Online| 23/12/2019  

 

ANTRAM solicita isenção de pagamento de portagens para veículos pesados 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias solicita isenção do pagamento de portagens para 
veículos pesados em percurso entre o nó de ligação de Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1). 
In Jornal das Oficinas Online| 23/12/2019  

 

Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A Antram -- Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu hoje medidas de apoio devido 
ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In Notícias ao Minuto Online| 23/12/2019  

 

Transportadores querem isenção de portagens para pesados que são obrigados a mudar de rota por causa do mau tempo 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias solicita, com caráter de urgência, a 
implementação de medidas de apoio para o setor, no sentido de minimizar os efeitos das graves ocorrências dos últimos dias, 
consequentes da danificação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no IP3, que têm condicionado fortemente a 
circulação e contribuído para um incremento de custos relevante e para o aumento da insegurança naquela via. 
In Notícias de Coimbra Online| 23/12/2019  

 

ANTRAM pede medidas de apoio a pesados após graves ocorrências dos últimos dias 

Na sequência dos incidentes causados pelas recentes intempéries que assolaram o país, a ANTRAM fez saber que pediu ao 
Governo a isenção do pagamento de portagens para veículos pesados em percurso entre a A25 e a A1, entre o nó de ligação de 
Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1). 
In Revista Cargo Online| 23/12/2019  

 

Mau tempo: Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu hoje medidas de apoio devido 
ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 23/12/2019  
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ANTRAM pede isenção de portagens para pesados 

Em causa estão as condições em que se encontram o IP3 e a A14. 
In Sol Online| 23/12/2019  

 

ANTRAM reclama a isenção de portagens por causa do mau tempo 

A ANTRAM reclama a isenção de portagens no percurso alternativo entre A25 e a A1. 
In TSF - Notícias| 23/12/2019  

 

Mau tempo: Antram pede isenção de portagens em percurso entre a A25 e A1 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias pediu esta segunda-feira medidas de 
apoio devido ao impacto do mau tempo, incluindo isenção de portagens "em percurso alternativo entre a A25 e a A1". 
In TVI 24 Online| 23/12/2019  

 

ANTRAM apela a acordo sobre Pacote Rodoviário 

O Pacote Rodoviário (Mobility Package), documento que implica uma revisão de vários diplomas legais aplicáveis ao transporte 
rodoviário, encontra-se num impasse, não sendo previsível uma data concreta para a sua conclusão. 
In Transportes em Revista Online| 17/12/2019  

 

Cidadãos e frotas de empresas correm para abastecer em postos de combustível espanhóis 
In Diário do Sul| 16/12/2019  

 

Ecoduo revoluciona cargas - Eurotransporte 

O aumento do volume de carga a transportar via terrestre é cada vez mais importante para as empresas no cômputo geral. 
In Eurotransporte Online| 16/12/2019  

 

ANTRAM junta-se a 15 associação europeias para pedir acordo no Pacote Rodoviário 

A ANTRAM e mais 15 congéneres europeias subscreveram um comunicado de imprensa comum com o objetivo de apelar às 
partes envolvidas que cheguem finalmente a um acordo e que se conclua o processo negocial do Pacote Rodiviário, que já dura 
há três anosCom vista à resolução célere do impasse que se vive em torno do Pacote Rodoviário (Mobility Package), a 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e mais 15 congéneres europeias 
subscreveram um comunicado de imprensa comum com o objetivo de apelar às partes envolvidas que cheguem finalmente a 
um acordo e que se conclua este processo negocial, que já dura há três anos 
In Logística & Transportes Hoje Online| 16/12/2019  

 

O ano em que os motoristas de mercadorias pararam o país 

O ano de 2019 ficou marcado por duas greves de motoristas de mercadorias, em abril e agosto, com a primeira a apanhar de 
surpresa o país e a esgotar os 'stocks' de combustível em vários postos de abastecimento 
In Notícias ao Minuto Online| 15/12/2019  

 

Antram quer novo Pacote Rodoviário 
In Destak| 13/12/2019  

 

Cartrack Tem Nova Plataforma 

A Cartrack Apresentou No Congresso Da ANTRAM Uma Nova Plataforma Com A último Tecnologia De Visualização*E-mail 
inválido!*Erro ao submeter o pedido, tente mais tarde!https://pt-br. 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

BP Com Novidades Na Solução BP Tollbox 

Em 2018 A BP Apresentou, No Congresso Da ANTRAM, A BP Tollbox. 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

MAN Assume Vendas Na Região Sul Do País 

David Carlos, Driector Geral Da MAN Truck & Bus Portugal, Anunciou, Durante O Congresso Da ANTRAM, Que A MAN Passa A 
Assumir A Responsabilidade Comercial Para Toda A Região Sul De Portugal13 dezembro 2019David Carlos, driector geral da 
MAN Truck & Bus Portugal, anunciou, durante o Congresso da ANTRAM, que a MAN passa a assumir a responsabilidade 
comercial para toda a região sul de Portugal 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

IVECO S-Way Desvendado No Congresso Da ANTRAM 

A IVECO Aproveitou A Presença No Congresso Da ANTRAM Para Revelar, Pela Primeira Vez Em Território Nacional, O Novo S-
Way13 dezembro 2019A IVECO aproveitou a presença no Congresso da ANTRAM para revelar, pela primeira vez em território 
nacional, o novo S-Way 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

Ford F-MAX Estreia-se No Congresso Da ANTRAM 
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O Ano De 2019 Fica Marcado Pela Entrada De Um Novo Player No Sector Dos Pesados, Com A Chegada Da Ford Trucks, Através 
Do Importador Oneshop13 dezembro 2019O ano de 2019 fica marcado pela entrada de um novo player no sector dos pesados, 
com a chegada da Ford Trucks, através do importador Oneshop 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

Wtransnet Divulga Nova Imagem No Congresso Da ANTRAM 

A Wtransnet Integrou O Grupo Alpega Há Um Ano E Apresentou No Congresso Da ANTRAM Uma Nova Imagem*E-mail 
inválido!*Erro ao submeter o pedido, tente mais tarde!https://pt-br. 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

ATrans Apresenta Novidades No Congresso Da ANTRAM 

A ATrans Aproveitou A Prensença No Congresso Da ANTRAM Algumas Das Novidades, Explicadas Por Rui Novais, Sales Manager 
Da ABMN13 dezembro 2019A aTrans aproveitou a prensença no Congresso da ANTRAM algumas das novidades, explicadas por 
Rui Novais, sales manager da ABMN 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

Repsol Volta A Marcar Presença No Congresso Da ANTRAM 

Paulo Moura, Chefe De Vendas Solred Profissional, Explica Que A Repsol Se Está A Adaptar à Crescenta Procura De Energias 
Alternativas13 dezembro 2019Paulo Moura, chefe de vendas Solred Profissional, explica que a Repsol se está a adaptar à 
crescenta procura de energias alternativas 
In Eurotransporte Online| 13/12/2019  

 

Associações europeias apelam para o "términus" urgente do Pacote Rodoviário 

O Pacote Rodoviário (Mobility Package), documento que implica uma revisão de vários diplomas legais aplicáveis ao transporte 
rodoviário, encontra-se num impasse, não sendo previsível uma data concreta para a sua conclusão, avança a ANTRAM em 
comunicado 
In Logística Moderna Online| 13/12/2019  

 

2019: O ano em que os motoristas de mercadorias pararam o País 

Umas das greves deixou sem combustível parte dos postos de abastecimento do país na Páscoa, levando o Governo a decretar 
uma requisição civil. 
In Correio da Manhã Online| 12/12/2019  

 

ANTRAM apela à obtenção de acordo sobre o Pacote Rodoviário 

Associações europeias apelam ao términos urgente do Pacote Rodoviário, que visa promover a mobilidade sustentável, a 
competitividade e a justiça social no setor dos transportes rodoviários de mercadorias 
In Jornal das Oficinas Online| 12/12/2019  

 

Antram e 15 associações europeias pedem conclusão "urgente" do Pacote Rodoviário 

A Antram e 15 associações europeias congéneres apelaram ao "término urgente do Pacote Rodoviário", documento que se 
encontra "num impasse" e que visa promover a mobilidade sustentável, a competitividade e a justiça social no setor 
In Jornal de Notícias Online| 12/12/2019  

 

Antram e 15 associações congéneres pedem conclusão do Pacote Rodoviário 

A Antram e 15 associações europeias congéneres apelaram ao "término urgente do Pacote Rodoviário", documento que se 
encontra "num impasse" e que visa promover a mobilidade sustentável, a competitividade e a justiça social no setor, foi hoje 
anunciado 
In Notícias ao Minuto Online| 12/12/2019  

 

Novo CCTV: ANTRAM realiza sessões de esclarecimento regionais durante Janeiro de 2020 

A associação anunciou que levará a cabo várias sessões de esclarecimento regionais sobre o conteúdo do novo CCTV durante o 
mês de Janeiro de 2020O novo Contrato Colectivo de Trabalho do sector do transporte pesado de mercadorias foi assinado no 
passado dia 29 de Outubro, colocando, finalmente, a indústria em harmonia após meses de total tumulto, diferendos sócio-
laborais e greves nacionais 
In Revista Cargo Online| 12/12/2019  

 

Pacote da Mobilidade (finalmente) aprovado: apelo da ANTRAM não caiu em saco roto 

O aprovação deste Pacote de Mobilidade era, há muito, tida como urgente por banda de associações como a portuguesa 
ANTRAMA bom tempo, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, aprovaram o Pacto da Mobilidade - 
a reunião derradeira começou ontem às 20 horas e terminou, com resultado positivo, já durante a manhã deste dia 12 de 
Dezembro 
In Revista Cargo Online| 12/12/2019  

 

Pacote da Mobilidade aprovado 

Parlamento Europeu, Conselho Europeu e Comissão Europeia, que formam o chamado trílogo da União Europeia, aprovaram o 
Pacote da Mobilidade esta noite. 
In Transportes & Negócios Online| 12/12/2019  
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Pacote Rodoviário europeu para a mobilidade sustentável em discussão há 3 anos 

Europa Pacote Rodoviário europeu para a mobilidade sustentável em discussão há 3 anosAssociações europeias fazem apelo 
para a conclusão do Pacote Rodoviário, um documento que têm como objetivo promover a mobilidade sustentável, a 
competitividade e a justiça social no setor dos transportes rodoviários em toda a União Europeia 
In TV Europa Online| 12/12/2019  

 

Antram e 15 associações europeias pressionam conclusão do Pacote Rodoviário 

O comunicado adianta que permanecem em negociação, análise e revisão "dossiês chave" como o regime da cabotagem, dos 
tempos de condução, pausas e repouso, do acesso à atividade e ao mercado e, também, o destacamento de trabalhadores 
In TVI 24 Online| 12/12/2019  

 
 

APP integrou Grupo de Trabalho responsável pelo Acordo-Quadro 

O acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das cargas e descargas, foi assinado 
sexta-feira entre Governo, patrões e sindicatos. 
In APP - Associação dos Portos de Portugal Online| 08/12/2019  

 

2 horas para descargas 
In Correio da Manhã| 07/12/2019  

 

Marinho e Pinto despede-se da política 
In Sol| 07/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Cidade FM Online| 06/12/2019  

 

Governo: Se acordo para regular cargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Dinheiro Vivo Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" - Governo 

Na assinatura do acordo entre patrões e sindicatos para regular operações de cargas e descargas, Pedro Nuno Santos diz que se 
o acordo não for cumprido ,"a política vai intervir". 
In ECO - Economia Online| 06/12/2019  

 

Se acordo com motoristas "não funcionar, política vai intervir" 

Pedro Nuno Santos falava na cerimónia de assinatura do acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o 
funcionamento das cargas e descargas, operações de que os motoristas se queixaram nas greves de abril e agosto. 
In Executive Digest Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: já há acordo para funcionamento de cargas e descargas. Atrasos indemnizados entre os EUR12 e os EUR 40 por 
hora 

Acordo-quadro vai ser assinado esta sexta-feira entre Governo, patrões e sindicatos. 
In Expresso Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" - Governo 

Pedro Nuno Santos disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos para regular as operações de 
cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Impala Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo "não funcionar, a política vai intervir" 

Pedro Nuno Santos afirmou que se acordo assinado hoje entre Governo, patrões e sindicatos para regular as operações de 
cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Impala Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" -- Governo 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Informa+ Online| 06/12/2019  

 

Antram diz que acordo vai permitir dar melhores condições de trabalho 
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O vice-presidente da associação patronal Antram, Pedro Polónio, considerou hoje que o acordo assinado entre Governo, 
patrões e sindicatos de motoristas de mercadorias para regular cargas e descargas permitirá às empresas dar melhores 
condições de trabalho aos funcionários. 
In Jornal de Notícias Online| 06/12/2019  

 

Se acordo sobre cargas e descargas "não funcionar, Governo vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas diz que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos para regular as operações de 
cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Jornal de Notícias Online| 06/12/2019  

 

Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Minho Online (O)| 06/12/2019  

 

Governo diz que se acordo para regular cargas e descargas não funcionar, a política vai intervir 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Negócios Online| 06/12/2019  

 

Ministro: Se acordo com motoristas "não funcionar, política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Notícias ao Minuto Online| 06/12/2019  

 

Acordo "vai permitir dar melhores condições de trabalho", diz ANTRAM 

O vice-presidente da associação patronal Antram, Pedro Polónio, considerou hoje que o acordo assinado entre Governo, 
patrões e sindicatos de motoristas de mercadorias para regular cargas e descargas permitirá às empresas dar melhores 
condições de trabalho aos funcionários. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/12/2019  

 

Sindicatos congratulam-se com acordo para melhoria das condições 

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias e a federação sindical Fectrans consideraram hoje que o 
acordo para regular as cargas e descargas é "um passo" no sentido de melhorar as condições dos trabalhadores. 
In Notícias ao Minuto Online| 06/12/2019  

 

Motoristas. Grupo de trabalho para cargas e descargas assina esta sexta-feira acordo-quadro 

O "acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das operações de carga e de descarga 
do setor do transporte rodoviário de mercadorias" é esta sexta-feira assinado. 
In Observador Online| 06/12/2019  

 

Motoristas. Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir", garante ministro 

Ministro das Infraestruturas afirma que caso o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos não funcione, "a política vai 
intervir". 
In Observador Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In PT Jornal Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Rádio Comercial Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Sindicatos congratulam-se com acordo para melhorar condições dos trabalhadores - Notícias 

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias e a federação sindical Fectrans consideraram hoje que o 
acordo para regular as cargas e descargas é "um passo" no sentido de melhorar as condições dos trabalhadores. 
In Rádio Nova Online| 06/12/2019  

 

Mais uma vitória para os motoristas de matérias perigosas. Cargas e descargas deixam de ser função 

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias e a federação sindical Fectrans consideraram esta sexta-
feira que o acordo para regular as cargas e descargas é "um passo" no sentido de melhorar as condições dos trabalhadores. 
In Renascença Online| 06/12/2019  

 

Acordo nas cargas e descargas 
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Foi assinado esta manhã, um acordo que serve para regular o tempo das cargas e descargas do setor do transporte rodoviário 
de mercadorias. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 06/12/2019  

 

Acordo nas cargas e descargas 

O setor do transporte rodoviário de mercadorias chegou a acordo para regular o tempo das cargas e descargas. 
In RTP 1 - Telejornal| 06/12/2019  

 

Motoristas: Grupo de trabalho para cargas e descargas assina hoje acordo-quadro 

Greves levaram à intervenção do Governo, que adotou medidas excecionais para assegurar o abastecimento de combustível e 
que assumiu também o papel de mediador nas negociações entre patrões e motoristas. 
In Sábado Online| 06/12/2019  

 

Ministro aponta o dedo à grande distribuição. "Não vivemos numa república das bananas. Se há falta de pessoal, têm de fazer 
uma coisa simples, que é contratar" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 06/12/2019  

 

Acordo entre patrões e motoristas 

Os motoristas de mercadorias e de matérias perigosas vão passar a receber indemnizações pelo tempo de espera para cargas e 
descargas. 
In SIC - Primeiro Jornal| 06/12/2019  

 

Sindicatos de motoristas de mercadorias, patrões e Governo assinam acordo para cargas e descargas 

Acordo prevê indemnizações pelo tempo de espera além das duas horas de tolerância. 
In SIC Notícias Online| 06/12/2019  

 

Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que se o acordo assinado entre Governo, patrões e sindicatos 
para regular as operações de cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir". 
In Smooth FM Online| 06/12/2019  

 

Governo garante regras das cargas e descargas 

A partir de hoje, as operações de cargas e descargas dos camiões têm novas regras. 
In Transportes & Negócios Online| 06/12/2019  

 

Transportadoras exigem indemnizações por tempos de espera 

As empresas transportadoras nacionais reivindicam o pagamento de indemnizações por tempos de espera em cargas e 
descargas superiores a duas horas. 
In Transportes em Revista Online| 06/12/2019  

 

"Se acordo para regular cargas e descargas "não funcionar, a política vai intervir" 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação classificou o acordo assinado esta sexta-feira como o "início da resolução daquilo 
que é uma vergonha". 
In TSF Online| 06/12/2019  

 

Turbo Comerciais 36 já nas bancas 

A nova edição da sua Turbo Comerciais já chegou às bancas e são muitos os temas que preparamos para si, num mercado que 
se apresenta cada vez mais virado para a mobilidade, com propostas concretas e mais amigas do ambiente. 
In Turbo Online - Turbo Comerciais Online| 06/12/2019  

 

Acordo para as cargas e descargas 

Motoristas, patrões e Governo chegaram a acordo para regulamentar as cargas e descargas. 
In TVI - Jornal da Uma| 06/12/2019  

 

Motoristas: "Se acordo não for cumprido podem ter a certeza de que vamos intervir", diz Governo 

Foi esta sexta-feira assinado o acordo-quadro para regular as operações de cargas e descargas. 
In TVI 24 Online| 06/12/2019  

 

Transportadoras indemnizadas por tempos de espera 
In Jornal de Notícias| 06/12/2019  

 

Motoristas. Grupo de trabalho para cargas e descargas assina acordo-quadro 

O acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das cargas e descargas, operações de 
que os motoristas se queixaram nas greves de abril e agosto, é hoje assinado entre Governo, patrões e sindicatos. 
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In Notícias ao Minuto Online| 06/12/2019  

 

Motoristas: Acordo-quadro põe fim às cargas e descargas não obrigatórias, diz sindicato 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) destaca que o acordo-quadro, que vai ser assinado na sexta-
feira, põe fim às cargas e descargas não obrigatórias por parte dos motoristas de pesados. 
In Negócios Online| 05/12/2019  

 

Motoristas e empresas assinam novo acordo amanhã na presença do ministro 

O acordo será assinado amanhã, dia 6 de novembro, entre trabalhadores, empresas e com a presença do Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/12/2019  

 

Acordo-quadro põe fim às cargas e descargas não obrigatórias 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) destacou hoje que o acordo-quadro, que vai ser assinado na 
sexta-feira, põe fim às cargas e descargas não obrigatórias ou "autónomas", neste caso, em lojas em horário de encerramento. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/12/2019  

 

Acordo-quadro: transportadoras receberão indemnização por tempo de espera de cargas e descargas 

O acordo-quadro, resultante do grupo de trabalho criado para analisar e avaliar o tema, será assinado nesta Sexta-feira, 
adiantou o Governo. 
In Revista Cargo Online| 05/12/2019  

 

Motoristas: Grupo de trabalho para cargas e descargas assina acordo-quadro na sexta-feira 

O acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das cargas e descargas, operações de 
que os motoristas se queixaram nas greves de abril e agosto, vai ser assinado na sexta-feira. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/12/2019  

 

Motoristas: Acordo-quadro põe fim às cargas e descargas não obrigatórias 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) destacou hoje que o acordo-quadro, que vai ser assinado na 
sexta-feira, põe fim às cargas e descargas não obrigatórias ou "autónomas", neste caso, em lojas em horário de encerramento. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 05/12/2019  

 

Atrasos nas cargas e descargas custarão caro 

Os atrasos nas cargas e descargas dos camiões nas plataformas logísticas e portos poderão custar até 34 euros/hora de 
"multa". 
In Transportes & Negócios Online| 05/12/2019  

 

Acordo dos motoristas promete "disciplinar" o setor, mas esperar "duas horas é muito" 

Os motoristas de mercadorias vão passar a esperar, no máximo, duas horas, com os clientes a serem responsabilizados por 
atrasos, através do pagamento de coimas. 
In TSF Online| 05/12/2019  

 

Motoristas e empresas assinam novo acordo na sexta-feira 

O acordo-quadro resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das cargas e descargas, operações de 
que os motoristas se queixaram nas greves de abril e agosto, vai ser assinado na sexta-feira. 
In TVI 24 Online| 05/12/2019  

 
Motoristas e empresas assinam novo acordo amanhã na presença do ministro 

O acordo será assinado amanhã, dia 6 de novembro, entre trabalhadores, empresas e com a presença do Governo. 
In Notícias ao Minuto Online| 05/12/2019  

 

Transportadoras indemnizadas pelos tempos de espera 

Transportadoras serão indemnizadas pelo tempo de espera de cargas e descargas. Acordo-quadro que pretende regular (e 
resolver) uma das principais queixas dos motoristas vai ser assinado amanhã. 
In Público| 05/12/2019  

 

Atrasos nas cargas e descargas dão direito a indemnização 

Depois da greve dos motoristas que se queixavam também das longas horas de espera para as cargas e descargas, vai ser 
assinado amanhã um acordo que prevê o pagamento de uma indemnização por cada hora que o camião fica parado por 
responsabilidade dos clientes, além dos 120 minutos de espera que são tolerados. 
In TSF - Notícias| 05/12/2019  

 

Motoristas chegam a novo acordo. Atrasos nas cargas e descargas passam a valer coima ao cliente 

Os motoristas de mercadorias vão passar a esperar, no máximo, duas horas, com os clientes a serem responsabilizados por 
atrasos, através do pagamento de coimas. 
In TSF Online| 05/12/2019  
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