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Município de Mangualde firmou protocolo de cooperação com a ANTRAM 

Durante a primeira metade deste mês de Julho, o município de Mangualde anunciou ter assinado um protocolo de cooperação 
com a ANTRAM, cujo intuito é o de apoiar empresas na sua actividade, desenvolvendo a oportunidade de criar valor nesta fileira 
de referência, podendo funcionar, assim, como uma centralidade num sector de grande dimensão , explicou Elísio Oliveira, 
presidente da Câmara de Mangualde 
In Revista Cargo Online | 31-07-2020 

 

Aposta em centros logísticos valoriza terrenos nas cidades do interior 

A Plataforma Logística da Guarda vai ser ampliada em 41 lotes para um total de 190 FOTO D.R. Aposta em centros logísticos 
valoriza terre nos nas cidades do interior A logística está a crescer no interior do país, despertando a procura por novas áreas de 
localização Amadeu Araújo Todas as semanas partem de Moimenta de Maceira Dão, no concelho de Mangualde, vários camiões 
refrigerados com destino à Europa, consolidando cargas da indústria agroalimentar que seguem para a exportação 
In Expresso - Economia | 25-07-2020 

 

ANTRAM abre delegação 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) vai passar a ter uma delegação em 
Mangualde. A Câmara Municipal e associação assinaram na semana passada um protocolo de cooperação que vai permitir à 
autarquia disponibilizar instalações à ANTRAM no ex-colégio da cidade hoje propriedade da autarquia 
In Jornal da Beira | 16-07-2020 

 

Mangualde atrai associação dos transportes 
In Renascimento | 15-07-2020 

 

ANTRAN instala-se em Mangualde 

Mangualde atrai associação dos transportes Protocolo Apoiar empresas do sector de transporte de mercadorias nacionais e 
internacionais é o objectivo O município de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com a ANTRAM - Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
In Diário de Viseu | 13-07-2020 

 

Mangualde atrai associação dos transportes 

O município de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, o 
presidente nacional da ANTRAM, Pedro Polónio, e o presidente da ANTRAM-Centro, Renato Neves 
In Diário de Viseu Online | 13-07-2020 

 

Município de Mangualde e ANTRAM assinam protocolo de cooperação 

Julho 12, 2020 | Economia O Município de Mangualde e a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias assinaram um protocolo de cooperação que confere a cedência de espaços municipais, 
nomeadamente no edifício do Ex-Colégio, para uso da ANTRAM, onde também já foi instalada a Associação Empresarial de 
Mangualde 
In Via Rápida Online | 12-07-2020 

 

ANTRAM realiza em outubro 20º congresso 

A ANTRAM vai levar a efeito em outubro a 20ª edição do seu tradicional congresso anual, que se realizará no Algarve. O 20º 
Congresso da ANTRAM vai realizar-se nos dias 23 e 24 de outubro, no EPIC Sana no Algarve (Albufeira), de acordo com todas as 
regras de segurança e distanciamento social que o momento atual impõe 
In Revista Pós-Venda Online | 10-07-2020 

 

Município de Mangualde e ANTRAM assinaram protocolo de cooperação 

Foi assinado hoje, 08 de Julho, um protocolo de cooperação entre o Município de Mangualde e a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), que confere a cedência do edifício do antigo Colégio para uso 
da ANTRAM em acções de formação do sector, reuniões de trabalho e workshops 
In Farol da Nossa Terra Online | 09-07-2020 

 

MANGUALDE ATRAI ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES - ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM ANTRAM 

Foi assinado ontem, dia 8 de julho, no Salão Nobre, um protocolo de cooperação entre o Município de Mangualde e a ANTRAM - 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. Para o efeito estiveram presentes o Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, o Presidente Nacional da ANTRAM, Pedro Polónio, e o Presidente da ANTRAM-
Centro, Renato Neves 
In Notícias de Viseu Online | 09-07-2020 

 

Mangualde assina protocolo de cooperação com Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias 

Foi assinado ontem, dia 8 de julho, no Salão Nobre do Município, um protocolo de cooperação entre o Município de Mangualde 
e a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
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Protocolo em Mangualde entre Município e Antram 

Foi recentemente assinado um protocolo de cooperação entre o Município de Mangualde e a ANTRAM - Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. Deste modo, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, Elísio Oliveira, o Presidente Nacional da ANTRAM, Pedro Polónio, e o Presidente da ANTRAM-Centro, Renato Neves 
In Magazine Serrano Online | 09-07-2020 
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