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Posição da ANTRAM e GASNAM sobre os pesados e a transição energética (in Pesados & Mercadorias Online de 28.02.2019) 
ANTRAM vinca que não permitirá que qualquer empresa perturbe o processo de dignificação de um sector (in Revista Cargo 
Online de 28.02.2019) 
ANTRAM organiza quarta edição do Salão Nacional do Transporte (in Transportes em Revista Online de 28.02.2019) 
Salão Nacional do Transporte volta em 4ª edição no final de junho de 2019 (in Revista Pós-Venda Pesados de 28.02.2019) 
Antram diz que "eficiência energética irá marcar transportes em 2019" (in Logística & Transportes Hoje de 28.02.2019) 
Ao serviço das frotas (in Gestão de Frotas de 28.02.2019) 
ANTRAM e GASNAM propõem adoção de políticas de apoio à transição energética (in Transportes em Revista Online de 
27.02.2019) 
ANTRAM e GASNAM pedem apoios ao gás natural (in Transportes & Negócios Online de 27.02.2019) 
ANTRAM e GASNAM pedem que incentivos ao GNL sejam efectivamente concedidos (in Revista Cargo Online de 27.02.2019) 
ANTRAM e GASNAM pedem políticas públicas à transição energética nas frotas (in Logística Moderna Online de 27.02.2019)  
ANTRAM e GASNAM a favor da adoção de combustíveis mais sustentáveis nas frotas (in Logística & Transportes Hoje Online de 
27.02.2019) 
Transportadores de mercadorias e GASNAM pedem apoios públicos para transição energética (in Diário de Notícias Online de 
27.02.2019) 
Transportadores de mercadorias e GASNAM pedem apoios públicos para transição energética (in TSF Online de 27.02.2019) 
ANTRAM alerta motoristas: descanso semanal a bordo das viaturas proibido em Espanha (in Revista Cargo Online de 21.02.2019) 
Espanha proíbe descanso semanal a bordo (in Pesados & Mercadorias Online de 20.02.2019) 
Catalunha: greve de sindicatos (in Eurotransporte Online de 20.02.2019) 
O que retira o sono aos profissionais do sector dos transportes? (in Supply Chain Magazine Online de 19.02.2019) 
Profissionais do setor do transporte rodoviário de mercadorias com problemas de sono (in Minho Online de 16.02.2019) 
O sono no setor dos transportes (in Logística & Transportes Hoje Online de 15.02.2019) 
Maioria dos profissionais de transportes dorme mal (in Diário As Beiras de 14.02.2019) 
Vai a Espanha? Cuidado com o pé no acelerador... (in Turbo Online de 11.02.2019) 
IPAM avalia o setor dos Transportes com base na Qualidade do Sono dos seus Profissionais (in + Algarve Online de 08.02.2019) 
O que tira o sono aos profissionais do transporte rodoviário? (in Human Resources Portugal Online de 06.02.2019) 
Camionistas portugueses têm problemas para dormir (in Jornal Económico Online de 06.02.2019) 
79% dos profissionais dos transportes dorme mal devido ao aumento do preço dos combustíveis (in Shopping Spirit Online de 
05.02.2019) 
Camionistas não dormem (in Correio da Manhã de 05.02.2019) 
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