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Núcleo dos Transportadores de Contentores de Leixões: CCT colocará à prova a sustentabilidade das empresas 

Na ressaca do acordo transversal no sector do transporte rodoviário de mercadorias, que agregou as várias entidades 
associativas e sindicais em torno de um novo Contrato Colectivo de Trabalho que tem como missão harmonizar o sector e dar-
lhe maior pacificação, o Núcleo dos Transportadores de Contentores de Leixões tentou aferir as consequências directas do 
acordo - a sustentabilidade das empresas é a maior das preocupações. 
In Revista Cargo Online| 26/11/2019  

 

CCT dos motoristas aumenta custos em 13% 

O novo CCT dos motoristas representará um aumento de custos salariais da ordem dos 13%. 
In Transportes & Negócios Online| 26/11/2019  

 
ANTRAM e Alltrucks parceiros para a Europa 

A ANTRAM e a Alltrucks, estabeleceram uma parceria que visa serviços após vendadisponíveis em vários países da Europa. 
In Eurotransporte Online| 13/11/2019  

 

ALLTRUCKS e a ANTRAM estabelecem parceria 

13 Novembro 2019Foi estabelecida, recentemente, uma parceria entre a ANTRAM e a ALLTRUCKS em matéria de serviços após 
venda em vários países da Europa. 
In Pesados & Mercadorias Online| 13/11/2019  

 

Preço das portagens sem aumento 

Vai ficar na mesma. Declarações de Gustavo Paulo Duarte, presidente da ANTRAM. 
In Renascença - Notícias| 13/11/2019  

 

Protestos na Catalunha 

Já são algumas centenas os motoristas portugueses parados na fronteira entre a Catalunha e a França, motoristas de pesados 
que fazem habitualmente este percurso e que foram apanhados pelos protestos dos independentistas catalães na fronteira. 
In Antena 1 - Notícias| 12/11/2019  

 

Centenas de motoristas portugueses parados entre Catalunha e França 

São já algumas centenas os motoristas portugueses parados na fronteira entre a Catalunha e a França. 
In RTP Online| 12/11/2019  

 
Jorge Costa (SNM): novo CCT vem corrigir erros a nível de retribuição e regras de pagamento 

O dia 29 de Outubro foi um dia em cheio para o sector do transporte rodoviário (pesados) de mercadorias: a sede da ANTRAM 
foi palco da assinatura, por parte de cinco entidades (FECTRANS, SIMM, SNM, SNMMP e ANTP), do novo contrato colectivo de 
trabalho (CCT). 
In Revista Cargo Online| 11/11/2019  

 

Alltrucks e ANTRAM dinamizam parceria 

A rede oficinal de veículos pesados Alltrucks e a ANTRAM promoveram para os associados desta entidade uma parceria, 
facilitando o acesso destes às oficinas da rede. 
In Revista Pós-Venda Online| 11/11/2019  

 

ANTRAM e Alltrucks parceiros para a Europa 

A ANTRAM e a Alltrucks, estabeleceram uma parceria que visa serviços após vendadisponíveis em vários países da Europa. 
In Eurotransporte Online| 08/11/2019  

 

Márcio Lopes (ANTP): CCT é passo significativo para um sector que busca mais união 

A assinatura do CCT representa um passo significativo para o sector. 
In Revista Cargo Online| 08/11/2019  

 

SIMM saúda novo CCT e vinca esforços conjuntos rumo à paz social e harmonia no sector 

A ANTRAM demonstrou uma abertura grande no carácter negocial, temos um 2020 pela frente para implementar o Contrato 
Colectivo de Trabalho , disse o SIMMO dia 29 de Outubro foi um dia em cheio para o sector do transporte rodoviário (pesados) 
de mercadorias: a sede da ANTRAM foi palco da assinatura, por parte de cinco entidades (FECTRANS, SIMM, SNM, SNMMP e 
ANTP), do novo contrato colectivo de trabalho (CCT) 
In Revista Cargo Online| 08/11/2019  

 

Feira dos Santos inaugurada em Mangualde 

A Feira dos Santos está de volta a Mangualde!  
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In Centro Notícias Online| 02/11/2019  

 

A semana em dois minutos 

A canadiana EXMceuticals obteve a primeira licença de investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos à base de 
canábis. 
In Expresso - Economia| 01/11/2019  

 

Francisco São Bento (SNMMP): Estamos muito satisfeitos com a concretização deste CCT 

Foram dados passos muito significativos no que toca a questões salariais e a direitos laborais , frisou Francisco São Bento, 
presidente do SNMMPO dia 29 de Outubro marcou uma viragem histórica no sector do transporte pesado de mercadorias: na 
sede da ANTRAM, cinco entidades que reúnem empresas e trabalhadores do frete rodoviário nacional reuniram-se para assinar 
o novo contrato colectivo de trabalho (CCT), colocando um ponto final na dissensão interna que marcou o ano de 2019 
In Revista Cargo Online| 01/11/2019  
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