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ANTRAM quer incentivos à redução de frotas 

Porque há camiões a mais e cargas a menos, a ANTRAM reclama do Governo incentivos à redução (e modernização) das frotas. 
Intervindo na webconference promovida pelo IMT sobre o impacto da Covid-19 no transporte de mercadorias e na micrologística 
urbana, Pedro Polónio, presidente da ANTRAM, falou num "cenário dantesco" para descrever a situação do sector de transporte 
rodoviário de mercadorias em Portugal e alertou para que a situação tenderá a piorar a partir de Setembro, quando as fábricas 
esgotarem as encomendas que tinham em carteira de antes da pandemia 
In Transportes & Negócios Online | 30-06-2020 

 

IMT realiza, no dia 30, webinar ´COVID-19: Do Transporte de Mercadorias à Micrologística Urbana´ 

O IMT promove, no dia 30 de Junho, uma web-conferência subjugada ao tema 'COVID 19 - Do Transportes de Mercadorias à 
Micrologística Urbana' O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) promove, na nesta Terça-feira, dia 30 de Junho, entre 
as 14h30 e as 16h15, uma web-conferência subjugada ao tema 'COVID 19 - Do Transportes de Mercadorias à Micrologística 
Urbana' 
In Revista Cargo Online | 29-06-2020 

 

Transportadoras questionam vantagens das paletes de madeira 

Um estudo da Associação Europeia de Fabricantes de Paletes e Embalagens de Madeira pretende comprovar as "vantagens 
higiénicas" das paletes de madeira face às fabricadas com outros materiais, nomeadamente o plástico 
In Público Online | 29-06-2020 

 

Stratio lança programa para associados da ANTRAM 

A Stratio lançou o Programa Agir com o objectivo de permitir que os membros da ANTRAM possam aceder à tecnologia da 
empresa em condições especiais e assim acelerar a sua transição para a gestão remota das operações e a automatização dos 
processos de manutenção 
In Eurotransporte Online | 23-06-2020  

 

Stratio lança Programa Agir para associados da ANTRAM 

A Stratio lançou o Programa Agir com o objetivo de permitir que os membros da ANTRAM possam aceder à tecnologia da Stratio 
em condições especiais e assim acelerar a sua transição para a gestão remota das operações e a automatização dos processos de 
manutenção no período de retoma pós-estado de emergência 
In Jornal das Oficinas Online | 18-06-2020 

 

Stratio lança Programa Agir dirigido aos associados da ANTRAM 

A Stratio lançou o Programa Agir com o objetivo de permitir que os membros da ANTRAM possam aceder à tecnologia da Stratio 
em condições especiais e assim acelerar a sua transição para a gestão remota das operações e a automatização dos processos de 
manutenção no período de retoma pós-estado de emergência 
In Revista Pós-Venda Online | 18-06-2020 

 

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas sobre o lay-off simplificado 

A ANTRAM acusa o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas de ser irresponsável por estar a tentar quebrar a paz social 
em tempo de pandemia. Em causa está a denúncia do sindicato que garante ter provas de que, pelo menos, 10 empresas estão a 
usar abusivamente o lay-off simplificado 
In TSF - Notícias | 16-06-2020 

 

Montepio Crédito defende CFEI para capitalizar empresas 
In Jornal Económico (O) | 05-06-2020 

 

Secretário de Estado das Infra-estruturas: Estreita colaboração manteve a economia a funcionar 

Foi graças a essa estreita colaboração, que conseguimos ultrapassar as dificuldades da pandemia, disse o Secretário de Estado 
das Infra-estruturas A sede da empresa Torrestir foi palco, no dia 29 de Maio, da visita de dois Secretários de Estado, na 
sequência do período crítico que o país viveu e que exigiu, por banda das companhias de transporte e logística, esforços 
adicionais, enquanto grande parte de Portugal se mantinha em confinamento e inactividade 
In Revista Cargo Online | 04-06-2020 

 

Torrestir anuncia investimento de 45 milhões e de 200 novos colaboradores ainda em 2020 

Os Secretários de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, e das Infra-estruturas, Jorge Delgado visitaram, na passada 
sexta-feira, a sede do Grupo Torrestir, situada em Braga. Neste encontro, Fernando Torres, Presidente do Grupo Torrestir, 
anunciou a criação de 200 postos de trabalho, ainda em 2020, e o investimento de 45 milhões de euros na renovação da sua 
frota, na construção de uma nova sede e de uma plataforma logística 
In Logística Moderna Online | 03-06-2020 

 

Revista Packaging | Revista Packaging - Torrestir anuncia investimento de 45 milhões e recrutamento de 200 colaboradores 

A Torrestir vai investir 45 milhões de euros na renovação da frota, construir uma nova sede e plataforma logística e criar 200 
novos postos de trabalho. Recentemente, no âmbito da pandemia da COVID-19, a empresa reforçou a capacidade de 
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distribuição de bens alimentares e produtos farmacêuticos e começou a fazer entregas ao domicílio, onde se verifica uma 
necessidade acrescida de entregas de produtos essenciais 
In Packaging Online | 03-06-2020 

 

Torrestir anuncia investimento de 45 MEUR e recrutamento de 200 novos colaboradores até ao fim do ano 

Torrestir anuncia investimento de 45 MEUR e recrutamento de 200 novos colaboradores até ao fim do ano Ana Cordeiro de Sá 
43 minutos atrás Agricultura, Empresas, Featured Deixe um comentário 8 Visualizações Partilhar O Grupo Torrestir anunciou a 
criação de 200 postos de trabalho, ainda em 2020, e o investimento de 45 milhões de euros na renovação da sua frota, na 
construção de uma nova sede e de uma plataforma logística foram os temas abordados 
In Agricultura e Mar Actual Online | 03-06-2020 

 

Torrestir investe 45 milhões e recruta 200 novos colaboradores até final de 2020 

Nesta fase de COVID-19, a Torrestir reforçou a sua capacidade de distribuição de bens alimentares e produtos farmacêuticos O 
grupo Torrestir vai investir 45 milhões de euros na renovação da sua frota, na construção de uma nova sede e de uma 
plataforma logística, além de criar 200 novos postos de trabalho até ao final do presente ano de 2020 
In Logística & Transportes Hoje Online | 03-06-2020 
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