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ANTRAM e 15 congéneres europeias reivindicam a aprovação final do Pacote Rodoviário 

A ANTRAM, juntamente com mais 15 entidades congéneres europeias, solicitou directamente ao Parlamento Europeu a 
aprovação definitiva do Pacote Rodoviário Através de uma declaração conjunta, a associação ANTRAM, juntamente com mais 
quinze entidades congéneres europeias, solicitou directamente ao Parlamento Europeu a aprovação definitiva do Pacote 
Rodoviário 
In Revista Cargo Online | 30-04-2020 

 

ANTRAM lamenta medida anunciada pela APCAP 

A ANTRAM e a APCAP estão em desacordo. O problema prende-se com a informação que a Associação das Concessionárias de 
Auto-estradas fez circular dando conta que as empresas transportadoras de mercadorias podem pagar as portagens 
mensalmente em vez da isenção esperada perante o Estado de Emergência "A ANTRAM não pode deixar de lamentar o âmbito 
da medida anunciada pela APCAP", este é o primeiro parágrafo que a ANTRAM coloca no comunicado que fez chegar à 
Eurotransporte, referente ao desacordo que manifesta relativamente à medida tomada pela APCAP 
In Eurotransporte Online | 29-04-2020  

 

ANTRAM lança loja online 

Numa fase em que as empresas e clientes não se podem deslocar às instalações da Associação para adquirir produtos e serviços 
essenciais à sua actividade diária, a ANTRAM decidiu lançar a sua loja online 
In Eurotransporte Online | 29-04-2020  

 

ANTRAM lança loja online 

Numa fase em que as empresas e clientes não se podem deslocar às instalações da Associação para adquirir produtos e serviços 
essenciais à sua atividade diária, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) lança 
a sua loja online 
In Logística & Transportes Hoje Online | 29-04-2020 

 

ANTRAM critica medida da APCAP: empresas e trabalhadores merecem mais respeito 

ANTRAM criticou, em comunicado, a medida da APCAP: para a associação, a medida é claramente insuficiente e fica muito 
abaixo do esperado A ANTRAM reagiu ontem à possibilidade de as transportadoras de mercadorias passarem a pagar as 
portagens mensalmente, face a uma moratória cujos efeitos decorrem durante o estado de emergência e que se prolongam aos 
três meses seguintes, vincando o seu descontentamento com o âmbito da medida anunciada pela APCAP - Associação 
Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens 
In Revista Cargo Online | 29-04-2020 

 

Transportadores pedem o Pacote da Mobilidade 

16 associações de transporte rodoviário de mercadorias europeias, entre elas a ANTRAM, solicitam a aprovação urgente do 
Pacote da Mobilidade. As signatárias, que além da ANTRAM são associações de Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, 
Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, República Checa e Eslováquia, reagem, assim, à crescente oposição com que os 
representantes políticos e empresariais de vários países do Leste da Europa tentam modificar os termos do Pacote da 
Mobilidade, que ainda está pendente de aprovação final pelo Parlamento Europeu 
In Transportes & Negócios Online | 29-04-2020 

 

ANTRAM reclama mais apoio nas portagens 

As concessionárias das auto-estradas anunciaram que as transportadoras de mercadorias poderão pagar as portagens 
mensalmente. A ANTRAM esperava mais. Em comunicado, a ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias) lamentou "o âmbito da medida anunciada" pela Associação Portuguesa das Sociedades 
Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP), numa moratória que tem efeitos durante o estado de 
emergência imposto pelo Governo, para fazer face à pandemia da Covid-19, e que se prolonga aos três meses seguintes 
In Transportes & Negócios Online | 29-04-2020 

 

Antram considera insuficiente pagamento mensal de portagens 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias lamenta âmbito da medida anunciada pela APCAP, 
numa moratória que tem efeitos durante o estado de emergência. A Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou esta terça-feira "claramente insuficiente" a medida para que as 
transportadoras de mercadorias passem a pagar as portagens mensalmente, divulgada pela associação que representa as 
concessionárias de autoestradas 
In Jornal Económico Online (O) | 28-04-2020 

 

ANTRAM lança loja online 

A ANTRAM lançou a sua loja online para possibilitar que nesta fase de isolamento social as empresas e clientes possam adquirir 
produtos e serviços essenciais à actividade diária dos transportadores e que estão disponibilizados nos seus pontos de venda 
físicos 
In Logística Moderna Online | 28-04-2020 

 

Antram considera insuficiente pagamento mensal de portagens 
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A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou hoje "claramente 
insuficiente" a medida para que as transportadoras de mercadorias passem a pagar as portagens mensalmente, divulgada pela 
associação que representa as concessionárias de autoestradas 
In Negócios Online | 28-04-2020 

 

Covid-19. Antram considera insuficiente pagamento mensal de portagens 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou hoje "claramente 
insuficiente" a medida para que as transportadoras de mercadorias passem a pagar as portagens mensalmente, divulgada pela 
associação que representa as concessionárias de autoestradas 
In Notícias ao Minuto Online | 28-04-2020 

 

ANTRAM lança Loja Online para reforçar relação de proximidade com associados e clientes 

A Loja Online ANTRAM nasce para responder aos desafios do mercado, onde os consumidores optam cada vez mais por fazer as 
suas compras em lojas virtuais Em pleno duro contexto de pandemia, no qual as empresas e clientes não se podem deslocar às 
instalações da Associação para adquirir produtos e serviços essenciais à sua actividade diária, a associação ANTRAM decidiu 
lançar a sua Loja Online 
In Revista Cargo Online | 28-04-2020 

 

Covid-19: Antram considera insuficiente pagamento mensal de portagens 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou hoje "claramente 
insuficiente" a medida para que as transportadoras de mercadorias passem a pagar as portagens mensalmente, divulgada pela 
associação que representa as concessionárias de autoestradas 
In S+ Online | 28-04-2020 

 

Covid-19: Antram considera insuficiente pagamento mensal de portagens 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou hoje "claramente 
insuficiente" a medida para que as transportadoras de mercadorias passem a pagar as portagens mensalmente, divulgada pela 
associação que representa as concessionárias de autoestradas 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 28-04-2020 

 

ANTRAM adere ao e-commerce 

Em tempos de confinamento, a ANTRAM adere ao e-commerce para fazer chegar aos seus associados e clientes os produtos que 
disponibiliza nas suas instalações. A ANTRAM anunciou hoje o arranque da sua loja online, que se assume como uma resposta 
"aos desafios do mercado, onde os consumidores optam cada vez mais por fazer as suas compras em lojas virtuais" 
In Transportes & Negócios Online | 28-04-2020 

 

ANTRAM disponibiliza loja online 

Para reforçar a proximidade com os transportadores portugueses e permite a aquisição de produtos e serviços, a ANTRAM acaba 
de lançar a sua loja online A ANTRAM anunciou o lançamento da sua loja online, acessível em www 
In Turbo Online - Turbo Comerciais Online | 28-04-2020 

 
 

ANTRAM abre a sua Loja Online 

Numa fase em que as empresas e clientes não se podem deslocar às instalações da Associação para adquirir produtos e serviços 
essenciais à sua atividade diária, a ANTRAM decide lançar a sua Loja Online 
In Revista Pós-Venda Online | 28-04-2020 

 

ANTRAM lança loja online para associados e clientes 

A ANTRAM decidiu lançar no seu site uma loja online para que os seus associados e clientes possam fazer compras de modo 
virtual. De acordo com a associação, "numa fase em que as empresas e clientes não se podem deslocar às instalações da 
associação para adquirir produtos e serviços essenciais à sua atividade diária, a ANTRAM decide lançar a sua Loja Online ( 
In Transportes em Revista Online | 28-04-2020 

 

Transportes públicos. Máscaras obrigatórias e até fitas de proteção nos autocarros 

Com o fim do estado de emergência, a 2 de maio, os transportes públicos sofrem novas alterações na respetiva utilização. 
Máscara obrigatória, validação de título e até uma fita como medida de segurança nos autocarros 
In Sol Online | 26-04-2020 

 

Patinter adere à lay-off 

A actual situação difícil que atravessamos devido a Covid-19, já levou muitas empresas a recorrer aos apoios do Estado. Desta 
feita, foi a Patinter, o maior operador português de transporte rodoviário de mercadorias, a colocar 450 num total de cerca de 
1000 funcionários, em regime de lay-off 
In Eurotransporte Online | 24-04-2020  

 

Patinter aderiu ao regime de lay-off 
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A Patinter, o maior operador português de transporte rodoviário de mercadorias, tem cerca de 450 trabalhadores (de um total 
de cerca de 1000) em regime de lay-off. Em declarações à Lusa, Pedro Polónio, diretor da Patinter e atual presidente da 
ANTRAM, referiu que o lay-off foi "a forma mais inteligente de proteger os postos de trabalho" 
In Transportes em Revista Online | 22-04-2020 

 

Presidente da ANTRAM coloca 450 em lay-off 

A Patinter, de Pedro Polónio, presidente da ANTRAM, colocou cerca de 450 trabalhadores em lay-off, devido à crise de Covid-19. 
"Infelizmente, somos uma empresa que trabalha muito na área do transporte internacional e também muito com a indústria 
automóvel, que foi das mais afectadas", explicou à "Lusa" Pedro Polónio, director da Patinter, lembrando que "a larguíssima 
maioria das fábricas de produção automóvel está ainda parada por toda a Europa" 
In Transportes & Negócios Online | 21-04-2020 

 

Medidas previstas pelo Governo com impacto no sector do transporte 

21 Abril 2020 A ANTRAM digulvou através de comunicado as medidas promulgadas pelo Governo para o sector do transporte, 
que transcrevemos de seguida: O Governo aprovou na passada sexta-feira, o Decreto n 
In Pesados & Mercadorias Online | 21-04-2020 

 

Prejuízos nos transportes de mercadorias 

A ANTRAM, a Associação de Transportes de Mercadorias, fala numa redução já de mais de 60 por cento na atividade destas 
empresas e a estimativa de prejuízos é também muito elevada. Comentários de André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM 
In Antena 1 - Notícias | 16-04-2020 

 

ANTRAM fala de redução de atividade de 60% 

A associação de transportes de mercadorias tem uma estimativa de prejuízos muito elevada. Antena 1 
In RTP Online | 16-04-2020 

 

ANTRAM lança formação ´online´ para o sector do transporte rodoviário de mercadorias 

A associação ANTRAM anunciou hoje o lançamento de formações online para o sector do transporte rodoviário de mercadorias 
Levando em linha de conta o contexto de pandemia que o país atravessa, a ANTRAM anunciou hoje o lançamento de formações 
online para o sector do transporte rodoviário de mercadorias 
In Revista Cargo Online | 15-04-2020 

 

ANTRAM lança formação online para o setor 

A ANTRAM anunciou que vai lançar um conjunto de três sessões formativas online para os seus associados. Segundo a 
associação, "estamos a modernizar, a inovar e a adaptar a nossa intervenção formativa às necessidades das empresas 
associadas, de modo a proporcionar ao setor cursos de formação profissional, acrescentando à formação tradicional a opção de 
formação à distância" 
In Transportes em Revista Online | 15-04-2020 

 

Covid-19 gera impacto negativo nas transportadoras 

Devido à pandemia que tem vindo a assolar o mundo, são muitos os sectores que têm enfrentado diversas dificuldades, e o de 
transporte de mercadorias é um deles, segundo o Dinheiro Vivo. Sónia Valente, Presidente da Associação Nacional das 
Transportadoras Portuguesas (ANTP) revela que a grande maioria das empresas tem as frotas estacionadas e muitas já se viram 
obrigadas a aderir ao lay-off 
In Supply Chain Magazine Online | 13-04-2020 

 

Transportadoras de mercadorias a cair 70% avançam com ´lay-off´ 

"O setor está a viver um drama", revela a presidente da ANTP. Com frotas paradas, empresas não conseguem escapar a cortes e 
redução de pessoal. Só nos combustíveis, perdas passam os dois terços. O transporte de matérias perigosas caiu mais de dois 
terços 
In Diário de Notícias Online | 13-04-2020 

 

Transportadoras de mercadorias a cair 70% avançam com lay-off 

Segundo a presidente da ANTP, "o setor vive, neste momento, um drama. Temos 70% das empresas nossas associadas com as 
frotas paradas" As empresas de transporte de mercadorias estão perante "uma situação muito preocupante e alarmante" 
In Dinheiro Vivo Online | 13-04-2020 

 

Transportadoras em lay-off com 70% da frota parada 
In Jornal de Notícias | 13-04-2020 

 
 
 

Governo reúne com produtores, retalhistas e transportadores para evitar rutura de ´stocks´ 

Os ministros da Economia e da Agricultura estão reunidos com mais de uma dezena de associações produtores alimentares, de 
cadeias de distribuição e de transportadores para encontrar formas de evitar ruturas de 'stocks' aos consumiodores 
In Jornal Económico Online (O) | 08-04-2020 
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Trabalho no período da Páscoa 

Todos os trabalhadores que tenham de exercer a sua actividade durante o período da Páscoa, devem fazer-se acompanhar da 
declaração que ateste o exercício profissional, durante todo o tempo de circulação neste período Todos os trabalhadores 
portugueses que tenham de exercer a sua actividade durante o período da Páscoa, devem fazer-se acompanhar da declaração 
que ateste o exercício profissional, durante todo o tempo de circulação neste período 
In Eurotransporte Online | 07-04-2020  

 

Termómetro da crise 
In Correio da Manhã | 06-04-2020 

 

Covid-19. Transportadoras com perdas de EUR439 milhões num mês 

Projeção da ANTRAM aponta para um impacto significativo da crise nas empresas de transporte de mercadorias O encerramento 
de fábricas, os cortes nas cadeias de abastecimento de algumas indústrias e as restrições no transporte internacional estão a 
provocar um impacto significativo em muitas empresas de transporte de mercadorias 
In Expresso Online | 04-04-2020 

 

Perdas de EUR439 milhões num mês 

Projeção da ANTRAM aponta para um impacto significativo da crise nas empresas de transporte de mercadorias Perdas de 
EUR439 milhões num mês O encerramento de fábricas, os cortes nas cadeias de abastecimento de algumas indústrias e as 
restrições no transporte internacional estão a provocar um impacto significativo em muitas empresas de transporte de 
mercadorias 
In Expresso - Economia | 04-04-2020 

 

Lista das Áreas de Serviço e Restaurantes 

03 Abril 2020 A ANTRAM disponibiliza uma extensa lista de áreas de serviço e restaurantes que continuam a funcionar e a apoiar 
os motoristas que desempenham um papel crucial no abastecimento das populações 
In Pesados & Mercadorias Online | 03-04-2020 

 

Camionistas portugueses enfrentam dificuldades 

Os camionistas portugueses têm cada vez mais dificuldades em comprar comida, dormir com segurança e tratar da higiene 
pessoal, que habitualmente é feita nas estações de serviço, que devido à pandemia estão a fechar em diversos países da Europa 
In Antena 1 - Notícias | 01-04-2020 

 

Transportes Paulo Duarte aumenta frota para responder ao acréscimo de compras ´online´ 

A empresa de transporte rodoviário de mercadorias Transportes Paulo Duarte anunciou que procedeu ao aumento da sua frota 
de viaturas ligeiras, devido à actual situação de pandemia, que assola, cada vez mais intensamente, o território português 
In Revista Cargo Online | 01-04-2020 

 

Antram pede a concessionários das estações de serviço maior consciência para com motoristas 

Os camionistas portugueses ao serviço pelas estradas nacionais e internacionais estão a pedir ajuda às dificuldades de acesso a 
instalações sanitárias existentes nas estações de serviço. André Matias de Almeida da Antram - Associação nacional de 
Transportadores de Mercadorias - apela aos concessionários das estações de serviço para darem mais atenção às necessidades 
de quem trabalha na estrada 
In RTP Online | 01-04-2020 
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