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José Manuel Oliveira (FECTRANS): Vamos trabalhar para que este contrato seja aplicado 

Este dia só revela que fizemos um trabalho que melhora muito as relações de trabalho , comentou José Manuel Oliveira, 
coordenador da FECTRANSO 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, colocando um ponto final na dissensão interna que marcou o ano de 2019 
In Revista Cargo Online| 31/10/2019  

 

Motoristas de mercadorias têm novo CCT 
In Transportes & Negócios Online| 31/10/2019  

 

Sindicatos dos motoristas e os patrões assinaram ontem um novo acordo coletivo de trabalho 

Os sindicatos e os patrões assinaram um novo contrato coletivo de trabalho. 
In CM TV - Notícias CM| 30/10/2019  

 

Assinado novo acordo de trabalho 
In JM| 30/10/2019  

 

Antram e os sindicatos de motoristas chegam a acordo e assinam novo contrato coletivo 

Já foi assinado o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, entre a Antram e os sindicatos de motoristas, 
anunciou o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida, que adianta que "com ele inicia-se também um 
período de paz", refere. 
In Oeiras Digital Online| 30/10/2019  

 

ANTRAM mais unida do que nunca está focada em eliminar a concorrência desleal no sector 

O dia 29 de Outubro pauto-se pela concórdia e pela sintonia num sector que passou grande parte de 2019 às avessas: na sede 
da ANTRAM em Lisboa, cinco entidades sindicais (SNMMP, FECTRANS, SNM, SIMM e ANTP) firmaram o novo contrato colectivo 
de trabalho que cimenta uma renovada união no sector do transporte rodoviário de mercadorias. 
In Revista Cargo Online| 30/10/2019  

 

 

Novo contrato coletivo 
In Correio da Manhã| 30/10/2019  

 

Motoristas- Fechado acordo com os patrões 

Duas associações patronais (Antram e ANTP) e três representantes de sindicatos (Fectrans, SNM e SNMMP) assinaram ontem, 
em Lisboa, o Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) para os motoristas de transportes de mercadorias, escrevendo o 
capítulo final da guerra que os opôs durante os últimos seis meses, com duas greves pelo meio. 
In Público| 30/10/2019  

 

Sindicatos dos motoristas e os patrões assinaram ontem um novo acordo coletivo de trabalho 

Os sindicatos dos motoristas e os patrões assinaram ontem um novo acordo coletivo de trabalho. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 30/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Tribuna das Ilhas Online| 30/10/2019  
 

Motoristas de mercadorias têm novo CCT 

ANTRAM, ANTP, FECTRANS, SNMMP e SIMM assinaram hoje o novo Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) dos motoristas de 
transporte rodoviário de mercadorias. 
In Transportes & Negócios Online| 29/10/2019  

  

Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Açores 9 Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contratocoletivo de trabalho para a classe profissional, disse à Lusa 
oadvogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Açoriano Oriental Online| 29/10/2019  

 

Albuquerque & Almeida nomeia novo sócio 
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A sociedade de advogados Albuquerque & Almeida promoveu recentemente André Matias de Almeida a sócio. 
In Advogar Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam novo acordo de trabalho 

Esta terça-feira, patrões e motoristas reúnem-se para assinar o novo contrato coletivo de trabalho com definição dos limites do 
tempo de trabalho e atualização em 11,1% dos salários. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

Entre outros pontos, no novo acordo "fica claro que todo o tempo, incluindo o de disponibilidade, é pago". 
In Correio da Manhã Online| 29/10/2019  

 

Motoristas. Patrões e sindicatos assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas assinaram esta terça-feira um novo contrato coletivo de trabalho para a classe 
profissional, disse à Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Dinheiro Vivo Online| 29/10/2019  

 

Motoristas e ANTRAM assinam Novo Contrato Colectivo de Trabalho 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu-se hoje com a FECTRANS, 
ANTP e os três sindicatos do sector para assinar um Novo Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV). 
In Eurotransporte Online| 29/10/2019  

 

Motoristas. Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse esta 
terça-feira à Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Expresso Online| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos já assinaram contrato 

Acordo traz melhoria nas condições salariais e sociais dos trabalhadores, garante a FECTRANS. 
In Impala Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Impala Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Informa+ Online| 29/10/2019  

 

Antram e sindicatos de motoristas já assinaram novo contrato coletivo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Jornal Económico Online (O)| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Lusa Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Minho Online (O)| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Negócios Online| 29/10/2019  

 

Fectrans e ANTRAM já assinaram contrato. "Vamos garantir que é cumprido" 

Esta terça-feira vai ser assinado o novo acordo coletivo de trabalho entre a ANTRAM e os três sindicatos de motoristas de 
mercadorias e matérias perigosas. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 
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A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/10/2019  

 

"Todos os associados foram autênticos guerreiros durante 2019" 

Francisco São Bento fez um balanço do dia de maratona de assinaturas do novo acordo coletivo de trabalho. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/10/2019  

 

Patrões e motoristas assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Notícias de Coimbra Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

O novo Contrato Coletivo de Trabalho Vertical proporciona "melhores condições de trabalho a todos os motoristas e, ao 
mesmo tempo, regula como nunca o setor", disse o advogado da Antram. 
In Observador Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos de motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

Assinou-se hoje o próximo CCTV (Contrato Coletivo de Trabalho Vertical) com todos os sindicatos e com ele inicia-se também 
um período de paz", refere André Matias de Almeida, numa nota enviada à agência Lusa. 
In Postal do Algarve Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In PT Jornal Online| 29/10/2019  

 

Motoristas fecham acordo com patrões e pedem "fiscalização no terreno" 

Sindicatos e patrões assinaram a paz mas depositam na fiscalização do Estado os esforços necessários para que não se repita a 
"guerra" que este ano já levou a duas greves. 
In Público Online| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho - Notícias 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Rádio Nova Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam novo acordo de trabalho - Notícias 

O novo contrato colectivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Rádio Nova Online| 29/10/2019  

 

MOTORISTAS, PATRÕES E SINDICATOS ASSINAM NOVO ACORDO DE TRABALHO 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos esta terça-feira. 
In Rádio Regional Online| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo contrato de trabalho 

Depois de meses de negociações, a ANTRAM e os sindicatos dos motoristas assinam hoje um novo contrato de trabalho. 
In Renascença - Notícias| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo contrato de trabalho 

Depois de meses de negociações, a Antram e os sindicatos dos motoristas assinam hoje um novo contrato de trabalho. 
In Renascença - Notícias| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas 

Um sindicato de cada vez. 
In Renascença - Notícias| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo contrato de trabalho 

"Vamos garantir que é cumprido!". 
In Renascença - Notícias| 29/10/2019  

 

Gustavo Paulo Duarte (ANTRAM) assinala valorização do sector em dia de sintonia sócio-laboral 

O balanço é positivo. 
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In Revista Cargo Online| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas de pesados 

Ao longo do dia está a ser assinado o contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas 

Está assinado novo contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP 2 - Jornal 2| 29/10/2019  

 

Transportes de mercadorias 

Foi assinado um novo acordo coletivo de trabalho para o setor dos transportes de mercadorias. 
In RTP 3 - 18/20| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas de pesados 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas está a ser assinado hoje pelos sindicatos. 
In RTP 3 - 3 às...| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas de pesados 

Ao longo do dia está a ser assinado o contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP 3 - 3 às...| 29/10/2019  

 

Acordo setor dos motoristas 

Ao longo do dia está a ser assinado contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP 3 - 3 às...| 29/10/2019  

 

Acordo setor dos motoristas 

Ao longo do dia está a ser assinado contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP 3 - 3 às...| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo contrato de trabalho 

Está a ser assinado hoje o novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 29/10/2019  

 

Motoristas. Contrato coletivo de trabalho está a ser assinado 

Ao longo do desta terça-feira está a ser assinado o contrato coletivo de trabalho para o setor dos motoristas. 
In RTP Online| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

Advogado da associação patronal, André Matias de Almeida, diz que começou "também um período de paz". 
In Sábado Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos já assinaram novo acordo de trabalho 

A Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse hoje à 
Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de Almeida. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos de motoristas já assinaram novo acordo de trabalho 

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação congratulou-se com a assinatura do acordo. 
In SIC Notícias Online| 29/10/2019  

 

SNMMP diz que motoristas vão notar a diferença 

O presidente do SNMMP diz que os principais objectivos foram atingidos com o novo CCT hoje assinado com a ANTRAM e que 
os motoristas vão sentir a diferença a partir de Janeiro. 
In Transportes & Negócios Online| 29/10/2019  

 

Motoristas e Antram assinam hoje novo acordo de trabalho 

Os membros da Antram, reunidos em congresso, validaram o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas. 
In TSF Online| 29/10/2019  

 

Motoristas: patrões e sindicatos assinam novo acordo | TVI24 
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Confirmação veio do porta-voz da Antram, André Matias de AlmeidaA Antram e os sindicatos de motoristas já assinaram o 
novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, disse à Lusa o advogado da associação patronal, André Matias de 
Almeida, esta terça-feira. 
In TVI 24 Online| 29/10/2019  

 

Contrato coletivo 
In Correio da Manhã| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos assinam hoje novo acordo de trabalho para motoristas 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam novo acordo de trabalho 

O contrato coletivo de trabalho será formalizado entre os patrões e as estruturas sindicais que representam todos os 
motoristas. 
In Dinheiro Vivo Online| 29/10/2019  

 

5 coisas que vão marcar o dia 

Serão divulgadas as contas da Navigator e da Sonae Indústria para o terceiro trimestre. 
In ECO - Economia Online| 29/10/2019  

 

Motoristas e patrões assinam novo acordo de trabalho 

O texto final do contrato coletivo de trabalho entre os patrões e os sindicatos deverá ser assinado esta terça-feira. 
In ECO - Economia Online| 29/10/2019  

 

Motoristas. Patrões e sindicatos assinam novo acordo de trabalho esta terça-feira 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos esta terça-feira. 
In Expresso Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019 inclui a definição de limites nos tempos de trabalho. 
In Impala Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Informa+ Online| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo Contrato Coletivo de Trabalho 

Terminadas as mesas negociais, a ANTRAM assina, hoje, dia 29 de outubro, com os diversos sindicatos, o novo Contrato 
Coletivo de Trabalho do setor. 
In Jornal das Oficinas Online| 29/10/2019  

 

ANTRAM e Sindicatos assinam hoje novo CCT 

Terminadas as mesas negociais, a ANTRAM assina, hoje, terça-feira, 29 de outubro, com os diversos sindicatos, o novo Contrato 
Coletivo de Trabalho (CCT) do setor. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Lusa Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Lusa Online| 29/10/2019  

 

Avaliação bancária e outras 3 coisas que deve saber para começar o dia 

Tome nota dos principais temas da Economia que marcam a agenda desta terça-feira, dia 29 de outubro. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 
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O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Notícias ao Minuto Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam esta terça-feira novo acordo de trabalho 

É esta terça-feira que patrões e motoristas se reúnem para assinar o novo contrato coletivo de trabalho com definição dos 
limites do tempo de trabalho e atualização em 11,1% dos salários. 
In Observador Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In PT Jornal Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato inclui a definição de limites nos tempos de trabalho e uma actualização salarial em 11,1% da tabela salarial 
para os motoristas de pesados. 
In Público Online| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho entre os motoristas de pesados e a Antram 

Vai ser assinado hoje o novo contrato coletivo de trabalho entre os motoristas de pesados e a Antram, depois de terem 
chegado a acordo há cerca de duas semanas os vários sindicatos formalizam hoje o acordo que inclui a definição de limites nos 
tempos de trabalho. 
In Rádio Observador - Notícias| 29/10/2019  

 

ANTRAM e sindicatos assinam novo contrato de trabalho 

Depois de meses de negociações a ANTRAM e os sindicatos dos motoristas assinam hoje um novo contrato de trabalho, entre 
os pontos inscritos está a definição de limites nos tempos de trabalho, a assinatura do novo documento decorre ao longo do 
dia entre patrões e representantes dos 4 sindicatos dos setores. 
In Renascença - Notícias| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam novo acordo de trabalho 

Depois de meses de negociações, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e os 
sindicatos assinam esta terça-feira o novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. 
In Renascença Online| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas de pesados 

Vai ser assinado hoje o novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas de pesados. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 29/10/2019  

 

Motoristas: Patrões e sindicatos assinam novo acordo de trabalho 

Os membros da Antram, reunidos em congresso, validaram em 19 de outubro o acordo de trabalho negociado com os 
sindicatos de motoristas. 
In Sábado Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019, que entre outros pontos inclui a definição de limites 
nos tempos de trabalho, é hoje assinado entre a associação patronal Antram e os sindicatos. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 29/10/2019  

 

Novo contrato para os motoristas 

A ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas assinam hoje o novo contrato coletivo de trabalho. 
In SIC - Edição da Manhã| 29/10/2019  

 

Patrões e sindicatos dos Motoristas assinam hoje novo acordo de trabalho 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para o ano de 2019 já limita tempos de trabalho e é assinado hoje a 
associação patronal Antram e os sindicatos. 
In SIC Notícias Online| 29/10/2019  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para 2019 

O novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas para 2019 vai ser assinado hoje. 
In TVI - Diário da Manhã| 29/10/2019  
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Preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões 

A ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões, no dia em que é presente a juiz o 
motorista britânico envolvido no caso da morte de 39 pessoas encontradas num contentor. 
In Antena 1 - Notícias| 28/10/2019  

 

Preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões 

A ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões, no dia em que é presente a juiz o 
motorista britânico envolvido no caso da morte de 39 pessoas encontradas num contentor. 
In Antena 1 - Notícias| 28/10/2019  

 

ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões 

Os empresários portugueses estão preocupados, quase todos se queixam da falta de policiamento nas zonas de 
estacionamento dos motoristas. 
In Antena 1 - Notícias| 28/10/2019  

 

ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões 

A ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões, no dia em que é presente a juiz o 
motorista britânico envolvido no caso da morte de 39 pessoas encontradas num contentor. 
In Antena 1 - Notícias| 28/10/2019  

 

ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais 

No dia em que é presente a um juiz, o motorista britânico envolvido no caso da morte de 39 pessoas encontradas num 
contentor, o porta-voz da Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, revela que nos últimos anos, há registo de 
cinco motoristas portugueses apanhados com passageiros ilegais. 
In RTP Online| 28/10/2019  

 

ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões 

A ANTRAM assume preocupação com o transporte de migrantes ilegais em camiões, no dia em que é presente a juiz o 
motorista britânico envolvido no caso da morte de 39 pessoas encontradas num contentor. 
In Antena 1 - Notícias| 28/10/2019  

 

Camionistas vítimas de máfia dos imigrantes 

Autoridades britânicas investigam rede irlandesa A polícia britânica deteve na última sexta-feira um casal suspeito da morte 
dos 39 migrantes chineses (31 homens e oito mulheres) encontrados esta semana sem vida no interior de um contentor 
frigorífico em Essex, no Reino Unido 
In Expresso| 26/10/2019  

 

Feira dos Santos anima Mangualde há mais de três séculos 

A Feira dos Santos está de volta a Mangualde. 
In Centro Notícias Online| 25/10/2019  

 

Feira dos Santos está de volta a Mangualde 

A Feira dos Santos está de volta a Mangualde! O certame, que conta já com mais de 300 anos existência, voltará a animar, 
entre 2 e 3 de novembro, as ruas do centro da cidade, colocando em destaque o que de melhor se faz no concelho ao nível da 
gastronomia, vinhos, artesanato, agropecuária, máquinas e alfaias agrícolas, indústria, entre outros 
In Farol da Nossa Terra Online| 25/10/2019  

 

ANTP também assina CCT dos motoristas 

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) vai assinar o Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) com os 
motoristas. 
In Transportes & Negócios Online| 23/10/2019  

 

Congresso da ANTRAM - Porque não podemos parar 
In Eurotransporte Online| 22/10/2019  

 

ANTP também assina contrato coletivo de trabalho com motoristas 

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) também vai assinar o contrato coletivo de trabalho com os 
motoristas, disse à Lusa André Matias de Almeida, porta-voz da Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias. 
In Notícias ao Minuto Online| 22/10/2019  

 

ANTP assina contrato coletivo de trabalho com motoristas 

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) também vai assinar o contrato coletivo de trabalho com os 
motoristas, disse à Lusa André Matias de Almeida, porta-voz da Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 22/10/2019  
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Associados da ANTRAM aprovaram, durante o Congresso, o acordo de trabalho dos motoristas 

Os associados da ANTRAM validaram, no passado Sábado, durante o Congresso da entidade, o acordo de trabalho negociado 
com os sindicatos de motoristasÀ Lusa, André Matias de Almeida, advogado da ANTRAM, revelou que os associados da 
entidade validaram, no passado Sábado, durante o Congresso da entidade, o acordo de trabalho negociado com os sindicatos 
de motoristas 
In Revista Cargo Online| 21/10/2019  

 

Transportes sem lugar no maior Governo de sempre 

O novo Governo é o maior de sempre, com 20 ministros e 50 secretários de Estado. 
In Transportes & Negócios Online| 21/10/2019  

 

Antram valida acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso 
In Diário de Notícias Online| 20/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Antram validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último 
dia de congresso, anunciou fonte da entidadeLisboa, 19 out 2019 (Lusa) - Os membros da Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os 
sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da entidade 
In Informa+ Online| 20/10/2019  

 

Patrões validam acordo assinado com sindicatos dos motoristas 
In Jornal de Notícias| 20/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Lisboa, 19 out 2019 (Lusa) -- Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de 
congresso, anunciou fonte da entidade 
In Porto Canal Online| 20/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Correio da Manhã Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta hoje aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

Acordo será feito sem o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias, que disse só poder dar uma resposta no dia 21. 
In Correio da Manhã Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Destak Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta hoje aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) apresenta hoje aos seus associados o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas, no segundo e último dia de congresso 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

Este acordo será feito sem o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), que disse só poder dar uma 
resposta no dia 21 de outubro. 
In Dinheiro Vivo Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta aos associados acordo com sindicatos 

A associação das empresas transportadoras vai apresentar aos associados o novo contrato coletivo de trabalho negociado com 
os sindicatos. 
In ECO - Economia Online| 19/10/2019  

 

"Este ano não foi tão fértil em lutas como possa parecer" - Entrevista a Gustavo Paulo Duarte 
In Expresso - Transportes| 19/10/2019  
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Mercedes-Benz Actros: Segurança, eficiência e conectividade 
In Expresso - Transportes| 19/10/2019  

 

Antram apresenta hoje aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

Este acordo será feito sem o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), que disse só poder dar uma 
resposta no dia 21 de outubro, segundo a ANTRAMA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (Antram) apresenta este sábado aos seus associados o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de 
motoristas, no segundo e último dia de congresso 
In Expresso Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

19 Out 2019 | 20:20Os membros da Antram validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no 
segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da entidade. 
In Impala Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram este sábado 
o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Jornal Económico Online (O)| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristasLisboa, 19 out 2019 (Lusa) - Os membros da Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o acordo de trabalho negociado 
com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da entidade 
In Lusa Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Notícias ao Minuto Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta hoje aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) apresenta hoje aos seus associados o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas, no segundo e último dia de congresso 
In Notícias ao Minuto Online| 19/10/2019  

 

Patrões validaram acordo de trabalho negociado com os motoristas 

Economia · EmpresasPatrões validaram acordo de trabalho negociado com os motoristaspor Notícias de CoimbraOutubro 19, 
2019Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Notícias de Coimbra Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

A associação das transportadoras de mercadorias validou o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no 
segundo e último dia do seu congresso. 
In Observador Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In PT Jornal Online| 19/10/2019  

 

MAN fica com toda a gestão de vendas a sul de Portugal 

A MAN Truck & Bus vai assumir diretamente a responsabilidade comercial para toda a região sul de Portugal. 
In Revista Pós-Venda Online| 19/10/2019  

 

Iveco apresenta oficialmente novo S-Way 

A Iveco esteve particularmente ativa no primeiro dia do Congresso da ANTRAM, tendo aproveitando a ocasião para um 
importante conjunto de iniciativas, com destaque para o lançamento oficial no novo camião S-Way 
In Revista Pós-Venda Online| 19/10/2019  

 

Congresso da ANTRAM muito concorrido (com fotos) 
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O tradicional Congresso da ANTRAM, agora em 19ª edição, teve já o seu primeiro dia, no Centro de Congressos de Tróia, onde 
se reuniram muitos dos seus associados. 
In Revista Pós-Venda Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In RTP Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias concluíram assim o processo de negociação 
coletiva para o ano de 2019. 
In Sábado Online| 19/10/2019  

 

Antram apresenta aos associados acordo de trabalho dos motoristas 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram chegaram a acordo, concluindo o processo de negociação 
coletiva para o ano de 2019. 
In Sábado Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o 
acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da 
entidade 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Segundo a Antram, este acordo será feito sem o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). 
In SIC Notícias Online| 19/10/2019  

 

Motoristas chegam a acordo 
In Sol| 19/10/2019  

 

JLS adquire primeira frota S-Way em Portugal 

Carga & Mercadorias19-10-2019IvecoJLS adquire primeira frota S-Way em PortugalA JLS e a Iveco Portugal assinaram um 
acordo que prevê a aquisição por parte do operador de transportes rodoviários de Mangualde da primeira frota de tratores S-
Way em Portugal 
In Transportes em Revista Online| 19/10/2019  

 

Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas 

Lisboa, 19 out 2019 (Lusa) -- Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(Antram) validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de 
congresso, anunciou fonte da entidade 
In Visão Online| 19/10/2019  

 

ANTRAM vai apresentar acordo de trabalho dos motoristas em congresso com associados 

Acordo será feito sem a presença do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias. 
In Correio da Manhã Online| 17/10/2019  

 

Governo cria comissão para a digitalização dos transportes e da logística 

O decreto-lei que estabelece a criação da Janela Única Logística (JUL) estabelece a criação de uma comissão nacional para a 
simplificação e digitalização dos transportes e da logística. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 17/10/2019  

 

Ford Trucks faz estreia no Congresso da ANTRAM 

Nos dias 18 e 19 de outubro a Ford Trucks, representada em Portugal pela OneShop, estreia no 19º Congresso da ANTRAM, 
com o camião do ano F Max, na zona de exposição, e um stand, na zona de expositores. 
In Pesados & Mercadorias Online| 17/10/2019  

 

Antram vai apresentar acordo de trabalho dos motoristas em congresso 

A apresentação aos associados do novo contrato coletivo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas decorre na 
manhã de sábado, dia 19, seguindo-se a sua ratificação. 
In Sábado Online| 17/10/2019  

 

Antram vai apresentar acordo de trabalho dos motoristas em congresso com associados 

Este acordo será feito sem o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). 
In SIC Notícias Online| 17/10/2019  
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Motoristas de matérias perigosas - acordo com patrões 
In Correio da Manhã| 16/10/2019  

 

Motoristas. "Acordo histórico" entre sindicato e patrões" 
In i| 16/10/2019  

 

Aumentos. Motoristas de matérias perigosas selam acordo com patrões 
In Jornal de Notícias| 16/10/2019  

 

Motoristas e patrões assinam a paz depois de meses de luta 

A Antram — Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias vai levar ao congresso de associados 
que decorre no próximo fim-de-semana o acordo que já assinou com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das 
Empresas de Transporte (Fectrans) e que vai ser vertido no contrato colectivo de trabalho vertical (CCTV) dos motoristas, para 
vigorar durante um ano. 
In Público| 16/10/2019  

 

Acordo entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e os patrões chegaram a acordo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 16/10/2019  

 

Revista de imprensa com Luís Costa 

Revista de imprensa com Luís Costa, subdiretor da RTP internacional. 
In RTP 3 - Manchetes 3| 16/10/2019  

 

expoMECÂNICA muda para bienal a partir de 2020 

Da próxima edição em diante, o Salão de Equipamentos, Serviços e Peças Auto passará a realizar-se a cada dois anos, alinhando 
a sua periodicidade (em anos pares) com os principais eventos internacionais do setor. 
In Conta Rotações Online| 16/10/2019  

 

Ford Trucks estreia-se no 19º Congresso da ANTRAM: camião F-MAX será a estrela do certame 

Nos dias 18 e 19 de Outubro a Ford Trucks, representada em Portugal pela OneShop, estreia no 19º Congresso da ANTRAM, 
com o camião do ano F-MAX, na zona de exposição, e um stand, na zona de expositores. 
In Revista Cargo Online| 16/10/2019  

 

Ford Trucks marca presença no congresso da ANTRAM 

Nos próximos dias 18 e 19 de outubro a Ford Trucks, representada em Portugal pela OneShop, marcará presença no 19º 
Congresso da ANTRAM, tendo em exposição o camião do ano F Max. 
In Revista Pós-Venda Online| 16/10/2019  

 

Governo quer digitalização do transporte e da logística 

O Decreto-lei que estabelece a criação da JUL - Janela Única Logística e que foi promulgado na passada semana pelo Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estabelece a criação de uma comissão nacional para a simplificação e digitalização do 
transporte e da logística. 
In Transportes em Revista Online| 16/10/2019  

 

Já há acordo entre os motoristas de matérias perigosas e os patrões 

Depois de meses de divergências, patrões e motoristas chegaram a um acordo. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 15/10/2019  

 

Antram e Fectrans chegam a acordo. Tabela salarial dos motoristas atualizada em 11,1% 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram esta segunda-feira o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% 
para os motoristas de pesados. 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online| 15/10/2019  

 

Congresso ANTRAM debate futuro do sector do transporte de mercadorias 
In Agricultura e Mar Actual Online| 15/10/2019  

 

Acordo de motoristas e ANTRAM 

Os motoristas de matérias perigosas chegaram a entendimento com os patrões. 
In Antena 1 - Notícias| 15/10/2019  

 

ANTRAM e SNMMP chegaram a acordo 
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O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias) chegaram a acordo, concluindo, assim, o processo de negociação coletiva para o ano de 
2019. 
In Bola Online (A)| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Cidade FM Online| 15/10/2019  

 

Sindicato dos motoristas chega a acordo com Antram 

Depois de patrões terem assinado texto final do contrato coletivo de trabalho com a Fectrans, SNMMP vai fazer o mesmo esta 
terça-feira. 
In Correio da Manhã Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Correio da Manhã Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Destak Online| 15/10/2019  

 

Atualização salarial de 11,1%. Patrões e motoristas de matérias perigosas chegam a acordo 

Acordo deverá ser assinado ainda este mês e prevê uma atualização da tabela salarial em 11,1%, que já tinha sido acertada 
também com a Fectrans. 
In Diário de Notícias Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

Concluído o processo de negociação coletiva para o ano de 2019. 
In Dinheiro Vivo Online| 15/10/2019  

 

Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo 

O acordo entre a Antram e o Sindicato das Matérias Perigosas deverá ser assinado esta terça-feira. 
In ECO - Economia Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas chegam a acordo com patrões: salários sobem 11% 

Na ata final da reunião de hoje, a Antram refere que irá apresentar o documento aos seus associados durante o seu congresso 
marcado para os dias 18 e 19 de outubro. 
In Executive Digest Online| 15/10/2019  

 

Atualização salarial de 11%. Patrões e motoristas de matérias perigosas chegam a acordo 
In Executive Digest Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas chegam a acordo com patrões 

A Antram, associação das empresas de transporte de mercadorias, e o SNMMP - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, chegaram esta terça-feira a acordo sobre a revisão do contrato coletivo de trabalho, em linha com as condições que a 
Antram tinha acordado com a federação sindical Fectrans. 
In Expresso Online| 15/10/2019  

 

O que se passou no país e no mundo 

A Antram, associação das empresas de transporte de mercadorias, e o SNMMP - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, chegaram esta terça-feira a acordo sobre a revisão do contrato coletivo de trabalho, em linha com as condições que a 
Antram tinha acordado com a federação sindical Fectrans. 
In Expresso Online| 15/10/2019  

 

As dez notícias que marcaram o dia 

Este artigo foi selecionado num site com acesso exclusivo a assinantes. 
In Expresso Online - Leitor Expresso Diário Online| 15/10/2019  

 

ANTRAM chega a acordo com motoristas: "sindicato compreendeu que empresas estão no limite das suas capacidades" 
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Foi ontem e hoje assinado o texto final a constar do Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas. 
In Hipersuper Online| 15/10/2019  

 

Antram e SNMMP chegam a acordo 

Texto fechado hoje é o mesmo que foi acordado ontem com a Fectrans. 
In i Online| 15/10/2019  

 

Motoristas. ´Acordo histórico´ entre sindicatos e patrões 

Antram e sindicato demoraram pouco mais de um mês a chegar a acordo. 
In i Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo de negociação 
coletiva para 2019. 
In Impala Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Informa+ Online| 15/10/2019  

 

Congresso ANTRAM reflete sobre o futuro do setor do transporte de mercadorias 

Que aspetos irão condicionar o setor do transporte rodoviário de mercadorias no futuro próximo? Esta é apenas uma das grandes 
questões em análise no 19º Congresso que a ANTRAM promove, a 18 e 19 de outubro. 
In Jornal das Oficinas Online| 15/10/2019  

 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram a acordo, concluindo o processo de 
negociação coletiva para o ano de 2019. 
In Jornal de Notícias Online| 15/10/2019  

 

SNMMP junta-se à Fectrans e Antram e assina acordo para contrato coletivo de trabalho dos motoristas 

Só falta o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias apreciar o acordo para o novo contrato coletivo de trabalho dos 
motoristas de pesados de mercadorias, mas tal só acontecerá no fim de semana, quando a estrutura sindical tiver realizado um 
plenário para discutir o acordo final. 
In Jornal Económico Online (O)| 15/10/2019  

 

Sindicato de motoristas de matérias perigosas chega a acordo com a Antram 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram esta terça-feira (15 de outubro) a 
acordo, concluindo, assim, o processo de negociação coletiva para o ano de 2019. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Lusa Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Lusa Online| 15/10/2019  

 

Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo 

O acordo entre os sindicatos e motoristas já tem texto e as primeiras assinaturas. 
In Negócios Online| 15/10/2019  

 

ANTRAM e SNMMP reunidos. Depois da Fectrans, há novo acordo à vista? 

Na segunda-feira, a Fectrans e a ANTRAM deram por concluído o processo negocial. 
In Notícias ao Minuto Online| 15/10/2019  

 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas já assinou novo acordo com a Antram 

Depois de um verão de greves paralisadoras do país, a Antram e o sindicato já assinaram o acordo reivindicado pelos motoristas 
de matérias perigosas. 
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In Observador Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Porto Canal Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados. 
In Porto Canal Online| 15/10/2019  

 

Drivers of dangerous materials reach ´historic agreement´ with ANTRAM 
In Portugal Resident Online| 15/10/2019  

 

Revista de Imprensa 
In Portugal Têxtil Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In PT Jornal Online| 15/10/2019  

 

Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo 

O Contrato Colectivo de Trabalho dos motoristas foi assinado esta segunda-feira entre os patrões reunidos na Antram e os 
sindicatos afectados à Fectrans. 
In Público Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Rádio Comercial Online| 15/10/2019  

 

Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo - Notícias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, a Antram, já assinou com a Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Eransporte (Fectrans) o texto final que cai constar do Contrato Colectivo de 
Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas. 
In Rádio Nova Online| 15/10/2019  

 

MOTORISTAS DE MATÉRIAS PERIGOSAS E ANTRAM CHEGAM A ACORDO 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Rádio Regional Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Record FM Online| 15/10/2019  

 

Acordo de motoristas e ANTRAM 

Um acordo histórico. 
In Renascença - Notícias| 15/10/2019  

 

Acordo de motoristas e ANTRAM 

1300 euros de ordenado. 
In Renascença - Notícias| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo 

Os motoristas vão passar a ter como salário base 1300 euros e uma das alterações do acordo já assinado entre FECTRANS e a 
Antram e que vem colocar fim a um longo período de negociações entre patrões e sindicatos. 
In Renascença - Notícias| 15/10/2019  
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Motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo 

Os motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo. 
In Renascença - Notícias| 15/10/2019  

 

Motoristas de mercadorias conquistam salário base de 1.300 euros 

Acordo entre patrões e sindicatos, incluindo o de matérias perigosas, é assinado esta terça-feira. 
In Renascença Online| 15/10/2019  

 

Sindicatos de motoristas e patrões chegam a acordo 

Acordo, que inclui Sindicato das Matérias Perigosas, é assinado esta terça-feira. 
In Renascença Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas conquistaram "aumento como nunca existiu" 
In Renascença Online| 15/10/2019  

 

19º Congresso da ANTRAM busca reflexão sobre o futuro do transporte de mercadorias 

Está ao virar da esquina o próximo Congresso da ANTRAM: a décima nona edição do evento procura apontar caminhos para 
ultrapassar alguns dos constrangimentos que têm sido colocados a este ramo , como explicou a associação, na antecâmara do 
mesmo. 
In Revista Cargo Online| 15/10/2019  

 

FECTRANS e ANTRAM finalizam acordo sobre a versão final do CCTV; segue-se o SNMMP 

A ANTRAM e a FECTRANS chegaram a acordo quanto ao texto final que constará do Contrato Colectivo de Trabalho Vertical 
(CCTV). 
In Revista Cargo Online| 15/10/2019  

 

ANTRAM tem o seu congresso anual dias 18 e 19 de outubro 

A ANTRAM volta a reunir os seus associados no âmbito da 19ª Congresso Anual, num encontro que pretende apontar caminhos 
para ultrapassar alguns dos constrangimentos que têm sido colocados a setor dos transportes. 
In Revista Pós-Venda Online| 15/10/2019  

 

Acordo entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas 

Patrões e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas chegaram hoje a um acordo. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 15/10/2019  

 

Acordo entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas 

Há acordo entre os motoristas de matérias perigosas e os patrões. 
In RTP 1 - Jornal da Tarde| 15/10/2019  

 

Já há acordo entre os motoristas de matérias perigosas e os patrões 

Já há acordo entre os motoristas de matérias perigosas e os patrões. 
In RTP 3 - 18/20| 15/10/2019  

 

Acordo entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas 

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas já chegou a acordo com os patrões. 
In RTP 3 - 3 às...| 15/10/2019  

 

Acordo de motoristas e ANTRAM 

Já há acordo entre os motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM. 
In RTP 3 - Jornal das 12| 15/10/2019  

 

Motoristas. ANTRAM destaca "compreensão" do sindicato na celebração de acordo 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, explicou à RTP que "naquilo que aparecia nos acordos de maio até hoje não 
houve alterações", considerando que a "compreensão que o sindicato teve" é "algo de assinalar". 
In RTP Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas e patrões chegaram a acordo 

Sindicato e ANTRAM decidiram fazer uma atualização salarial, mas o acordo vai ainda ter de ser validado pelos associados. 
In RTP Online| 15/10/2019  

 

Sindicato dos motoristas chega a acordo com Antram 
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Depois de patrões terem assinado texto final do contrato coletivo de trabalho com a Fectrans, SNMMP vai fazer o mesmo esta 
terça-feira. 
In Sábado Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 15/10/2019  

 

Acordo entre motoristas e patrões 

Depois de mais de um mês de negociações, os motoristas de matérias perigosas chegaram hoje a acordo com os patrões. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas e ANTRAM chegaram a acordo sobre o contrato coletivo de trabalho - última hora 

O Sindicato Nacional dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM já chegaram a acordo sobre o contrato coletivo de 
trabalho. 
In SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia| 15/10/2019  

 

Acordo entre a ANTRAM e os motoristas de matérias perigosas 

Já há acordo entre Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM sobre o contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias - Notícias| 15/10/2019  

 

Acordo entre motoristas de matérias perigosas e Antram prevê aumentos salariais de 11,1% 

Texto foi fechado com a Fectrans, na segunda-feira. 
In SIC Notícias Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

Na ata final da reunião de hoje, a Antram refere que irá apresentar o documento aos seus associados durante o seu congresso 
marcado para os dias 18 e 19 de outubro. 
In SIC Notícias Online| 15/10/2019  

 

Sindicato de motoristas de matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

Na ata final da reunião de hoje, a Antram refere que irá apresentar o documento aos seus associados durante o seu congresso 
marcado para os dias 18 e 19 de outubro. 
In SIC Notícias Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Smooth FM Online| 15/10/2019  

 

Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

Texto fechado hoje é o mesmo que foi acordado ontem com a Fectrans. 
In Sol Online| 15/10/2019  

 

Motoristas. ´Acordo histórico´ entre sindicatos e patrões 

Antram e sindicato demoraram pouco mais de um mês a chegar a acordo. 
In Sol Online| 15/10/2019  

 

ANTRAM e SNMMP também chegam a acordo 

ANTRAM e SNMMP fecharam hoje o processo negocial do CCT. 
In Transportes & Negócios Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo 

É um acordo histórico, é desta forma que o presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas classifica o acordo 
alcançado esta terça-feira com a Antram. 
In TSF - Notícias| 15/10/2019  
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Motoristas de matérias perigosas e Antram chegam a "acordo histórico" 

Assinatura do documento deve acontecer até ao final de outubro. 
In TSF Online| 15/10/2019  

 

Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a associação patronal Antram chegaram esta terça-feira, 
15 de outubro, a acordo, concluindo o processo de negociação coletiva para o ano de 2019. 
In Turbo Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas e ANTRAM chegam a acordo 

Os motoristas de matérias perigosas já chegaram a acordo com a ANTRAM. 
In TVI - Jornal da Uma| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo com a ANTRAM 

Os motoristas de matérias perigosas chegaram a acordo com a ANTRAM depois de várias greves que chegaram mesmo a paralisar 
o país. 
In TVI - Jornal das 8| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas e ANTRAM chegam a acordo 

Os motoristas de matérias perigosas já chegaram a acordo com a ANTRAM. 
In TVI 24 - Notícias| 15/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas e Antram chegam a acordo | TVI24 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram esta terça-feira a acordo, concluindo 
o processo de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In TVI 24 Online| 15/10/2019  

 

Motoristas de Matérias Perigosas chegaram a acordo com a ANTRAM 

Depois de várias greves que paralisaram o país, a tabela salarial dos motoristas de pesados vai ser atualizada já a partir de janeiro. 
In TVI 24 Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Sindicato das matérias perigosas e Antram chegam a acordo 

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram chegaram hoje a acordo, concluindo o processo 
de negociação coletiva para o ano de 2019, disse à Lusa fonte oficial da associação patronal. 
In Visão Online| 15/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Açores 9 Online| 15/10/2019  

 

Motoristas - Antram e Fectrans fecham acordo 
In Jornal de Notícias| 15/10/2019  

 

Patrões e camionistas chegaram a acordo 

Patrões e camionistas chegaram a acordo. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 15/10/2019  

 

Revisão do CCT marca congresso da ANTRAM 

A ANTRAM reúne em Congresso no próximo fim de semana. 
In Transportes & Negócios Online| 15/10/2019  

 

ANTRAM e FECTRANS acordaram "novo" CCT 

ANTRAM e FECTRANS concluíram o processo negocial de revisão do CCTV, que actualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados de mercadorias. 
In Transportes & Negócios Online| 15/10/2019  

 

Antram e Fectrans chegam a acordo: tabela salarial dos motoristas atualizada em 11,1% | TVI24 

Acordo foi anunciado em comunicado pela FectransA Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a 
associação de transportadores de mercadorias concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que 
atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados 
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In TVI 24 Online| 15/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Antena Minho Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Correio da Manhã Online| 14/10/2019  

 

Motoristas de pesados com atualização da tabela salarial em 11,1% 

Principais cláusulas pecuniárias sobem pelo menos 4%. 
In Correio da Manhã Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Destak Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de 
pesados 
In Diário de Notícias Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo 

A Fectrans e a Antram concluíram o processo negocial de revisão do contrato de trabalho coletivo, que atualiza a tabela salarial 
em 11,1% para os motoristas de pesados. 
In ECO - Economia Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Fectrans e a associação de transportadores de mercadorias concluíram o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, 
que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas 
In Impala Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Fectrans e a associação de transportadores de mercadorias concluíram o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, 
que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristasLisboa, 14 out 2019 (Lusa)- A Federação dos Sindicatos de Transportes 
e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias concluíram hoje o processo negocial de revisão do 
contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados 
In Informa+ Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram esta segunda-feira o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% 
para os motoristas de pesados 
In Jornal de Notícias Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Jornal Económico Online (O)| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalhoLisboa, 14 out 2019 (Lusa)- A Federação 
dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias concluíram hoje o 
processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados 
In Lusa Online| 14/10/2019  
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Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

As negociações vão dar lugar à atualização da tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados. 
In Negócios Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Notícias ao Minuto Online| 14/10/2019  

 

Motoristas. Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Fectrans e Antram concluíram negociação do contrato coletivo que atualiza em 11,1% a tabela salarial para os motoristas de 
pesados, bem como "as principais cláusulas pecuniárias" em, pelo menos, 4%. 
In Observador Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

"Teve lugar hoje a última reunião de negociação do CCTV [Contrato Coletivo de Trabalho Vertical] subscrito entre a Fectrans e a 
Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias], tendo as comissões negociadoras 
acordado um texto final, que será no decorrer desta semana analisado pelos órgãos competentes das duas entidades", avançou, 
em comunicado, a federação sindical 
In PT Jornal Online| 14/10/2019  

 

MOTORISTAS: FECTRANS E ANTRAM CHEGAM A UM ACORDO DE CONTRATO COLETIVO 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Rádio Regional Online| 14/10/2019  

 

Motoristas. Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Revisão do contrato de trabalho atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados. 
In Renascença Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In RTP Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: FECTRANS e ANTRAM concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Tabela salarial atualizada em 11,1% para os motoristas de pesados. 
In Sábado Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 14/10/2019  

 

Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Processo negocial de revisão do contrato de trabalho atualiza a tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados. 
In SIC Notícias Online| 14/10/2019  

 

Fechado o acordo entre a FECTRANS e ANTRAM 

Está fechado o acordo entre a FECTRANS e ANTRAM, relativamente à revisão do contrato coletivo de trabalho para 2020. 
In TSF - Notícias| 14/10/2019  
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Fectrans e ANTRAM concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

Neste texto são consolidados os pontos contidos no memorando de entendimento de 14 de agosto, que atualiza em 11,1% a 
tabela salarial para os motoristas de pesados, bem como "as principais cláusulas pecuniárias" em, pelo menos, 4% 
In TSF Online| 14/10/2019  

 

ANTRAM debate o futuro do setor do transporte de mercadorias 

Encontro procura apontar caminhos para ultrapassar alguns dos constrangimentos que têm sido colocados a este ramo. 
In Turbo Online| 14/10/2019  

 

Congresso ANTRAM debate futuro do setor do transporte de mercadorias 

PaísEconomia Congresso ANTRAM debate futuro do setor do transporte de mercadoriasANTRAM reúne em Congresso, dias 18 e 
19 de outubro, em Troia. 
In TV Europa Online| 14/10/2019  

 

Motoristas: Fectrans e Antram concluem negociação do contrato coletivo de trabalho 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a associação de transportadores de mercadorias 
concluíram hoje o processo negocial de revisão do contrato de trabalho, que atualiza a tabela salarial em 11,1% para os 
motoristas de pesados 
In Visão Online| 14/10/2019  

 

Sector reúne-se no Congresso da ANTRAM 

A 19.ª edição do Congresso da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias realiza-se a 18 e 
19 de Outubro, no Centro de Congressos de Tróia 
In Eurotransporte Online| 11/10/2019  

 

Portugal adere à Carta de Porte Rodoviário Digital (e-CMR); IRU ressalva contributo da ANTRAM 

Os transportadores rodoviários de mercadorias passarão a poder simplificar e desburocratizar os seus processos de transporte, 
na sequência da adesão do Governo português ao protocolo e-CMR - Carta de Porte Rodoviário Digital, ocorrida no passado dia 
26 de Setembro. 
In Revista Cargo Online| 10/10/2019  

 

Motoristas. Trabalhadores grevistas alvo de processos 

Trabalhadores que aderiram à greve estão a ser alvo de processos disciplinares, de suspensão e de mudança de serviço. 

In i Online| 02/10/2019  

 
Motoristas alvo de processos disciplinares 
In i| 02/10/2019  

 

"Gente que Não Sabe Estar" 

"Gente que Não Sabe Estar" - Entrevista ao ministro Pedro Nuno Santos. 
In TVI - Jornal da Uma| 01/10/2019  

 

Sobe/Desce 
In Correio da Manhã| 01/10/2019  

 

Conflito entre motoristas e patrões 

A Associação das Transportadoras já definiu o valor máximo dos aumentos para os motoristas de matérias perigosas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 01/10/2019  

 

Negociações entre motoristas e patrões 

Os patrões fixaram uma fronteira para os aumentos salariais sem colocar em causa a viabilidade financeira das empresas. 
In RTP 1 - Bom Dia Portugal| 01/10/2019  

 

Motoristas: Sindicato quer intervenção de Costa face a alegadas represálias de patrões a grevistas 

Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas 
represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso 
a situação se mantenha. 
In Tribuna das Ilhas Online| 01/10/2019  

 

Motoristas de matérias perigosas alvo de processos disciplinares 

A ANTRAM afirma que não tem conhecimento de quaisquer processos disciplinares relacionados com a greve dos motoristas 
de matérias perigosas. 
In TVI - Diário da Manhã| 01/10/2019  

 

https://www.tsf.pt/portugal/economia/fectrans-e-antram-concluem-negociacao-do-contrato-coletivo-de-trabalho-11405691.html
https://www.turbo.pt/antram-debate-o-futuro-do-setor-do-transporte-de-mercadorias/
https://www.tveuropa.pt/noticias/congresso-antram-debate-futuro-do-setor-do-transporte-de-mercadorias/
http://visao.sapo.pt/lusa/2019-10-14-Motoristas-Fectrans-e-Antram-concluem-negociacao-do-contrato-coletivo-de-trabalho
http://www.eurotransporte.pt/noticia/9/1644/sector-reune-se-no-congresso-da-antram
https://revistacargo.pt/portugal-adere-a-e-cmr/
https://ionline.sapo.pt/artigo/672985/motoristas-trabalhadores-grevistas-alvo-de-processos-?seccao=Portugal_i
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8c1da39b-891a-4dd5-9b06-9d9808e5963c&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee595b14-8ca4-42e0-868d-1d49c85ce5e6&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98d554f7-9776-459a-8fd5-10e7fa47ea7e&analises=1&cp=1&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1131acc2-e743-4815-8006-d73713ba8eb7&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dcde36d6-8059-473b-9a4c-e62861eef20a&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://tribunadasilhas.pt/motoristas-sindicato-quer-intervencao-de-costa-face-a-alegadas-represalias-de-patroes-a-grevistas/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=be4c5ed2-c095-4868-9cf6-2c5a46c480b3&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43


Motoristas queixam-se de represálias após a greve. ANTRAM diz desconhecer 

A ANTRAM afirma que não tem conhecimento de quaisquer processos disciplinares, relacionados com a greve dos motoristas 
de matérias perigosas. 
In TVI 24 Online| 01/10/2019  

 

https://tvi24.iol.pt/amp/videos/sociedade/motoristas-queixam-se-de-represalias-apos-a-greve-antram-diz-desconhecer/5d92877a0cf2bd64e1c58c08

