
Fevereiro 2020 
 
 
 

Efeitos do surto de coronavírus 

A propagação do Covid-19 está a ter efeitos na economia e com reflexos também na bolsa. Mas há outros efeitos. Por 
exemplo: o transporte rodoviário de mercadorias diz já sentir uma quebra. Declarações de Gustavo Paulo Duarte. 
In Renascença - Notícias| 28/02/2020  

 

Mais & Menos 
In Correio da Manhã| 27/02/2020  

 

Volta Nacional: "Vila do Conde vai ter uma pousada da juventude" 

A rede de Pousadas da Juventude vai ser reforçada este ano com a abertura de uma unidade em Vila do Conde. 
In Ambitur Online| 26/02/2020  

 

Oleoduto. Empresas vão pedir compensações ao Governo 

Com a construção do novo oleoduto do aeroporto de Lisboa, as empresas poderão ter perdas de 4,12 milhões de euros, 
estima a Antram. 
In i Online| 26/02/2020  

 

Motoristas.Governo alarga contrato coletivo a trabalhadores do continente 

O Governo, por portaria hoje publicada, alargou o contrato coletivo de trabalho assinado em outubro pelas associação de 
transportadoras de mercadorias (Antram) e federação dos sindicatos dos transportes (FECTRANS) a trabalhadores e empresas 
do continente não filiados. 
In Notícias ao Minuto Online| 26/02/2020  

 

Governo alarga a mais trabalhadores contrato coletivo assinado pelas transportadoras de mercadorias 

O novo contrato coletivo de trabalho para a classe profissional, agora alargado a mais profissionais, foi publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego em 8 de dezembro de 2019. 
In SIC Notícias Online| 26/02/2020  

 

Oleoduto. Empresas vão pedir compensações ao Governo 

Com a construção do novo oleoduto do aeroporto de Lisboa, as empresas poderão ter perdas de 4,12 milhões de euros, 
estima a Antram. 
In Sol Online| 26/02/2020  

 

CCT abrange todos os motoristas do Continente 

O CCT dos motoristas assinado em Outubro entre a ANTRAM e a FECTRANS abrange doravante todas as empresas e 
trabalhadores do Continente. 
In Transportes & Negócios Online| 26/02/2020  

 

Oleoduto de Lisboa. Sindicato de motoristas diz que é perigoso 

Com a construção do novo oleoduto do aeroporto de Lisboa, as empresas poderão ter perdas de 4,12 milhões de euros, 
estima a Antram. 
In i| 26/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo e aciona formas de luta 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje inconformidades na aplicação do 
contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de 
luta 
In Porto Canal Online| 25/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo 

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações pede a intervenção da tutela e promete avançar com várias formas 
de luta. 
In Dinheiro Vivo Online| 24/02/2020  

 

Fectrans acusa ACT de "passividade". Ameaça com greves 

A Fectrans acusa a ACT e as demais entidades fiscalizadoras de "passividade" quanto à fiscalização do cumprimento do 
contrato coletivo de trabalho e admite avançar com greves entre março e abril. 
In ECO - Economia Online| 24/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo e aciona formas de luta 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje inconformidades na aplicação do 
contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de 
lutaA Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje inconformidades na aplicação do 
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contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de 
luta 
In Jornal Económico Online (O)| 24/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje inconformidades na aplicação do 
contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de 
luta 
In Notícias ao Minuto Online| 24/02/2020  

 

Fectrans ameaça com várias ações de luta 

A Federação dos Sindicatos de transportes e Comunicações anunciou hoje que há empresas que não estão a cumprir na 
totalidade o acordo de contrato coletivo. 
In Porto Canal - Jornal Diário| 24/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo e aciona formas de luta 

Lisboa, 24 fev 2020 (Lusa) -- A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje 
inconformidades na aplicação do contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da 
tutela e tendo já em vista formas de luta 
In Porto Canal Online| 24/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo e aciona formas de luta 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou inconformidades na aplicação do contrato 
coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de luta 
In RTP Online| 24/02/2020  

 

Motoristas de mercadorias ameaçam com greve 

Os motoristas de pesados de mercadorias ponderam mais uma vez avançar para uma greve, porque dizem que há empresas 
que não estão a cumprir o contrato coletivo de trabalho. 
In SIC - Jornal da Noite| 24/02/2020  

 

Acordo entre motoristas e ANTRAM 

Os motoristas de pesados de mercadorias ponderam avançar para greve nas empresas que não estão a cumprir o novo 
contrato coletivo de trabalho. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 24/02/2020  

 

Cargas e descargas: FECTRANS admite greves 

Empresas da grande distribuição não estarão a cumprir as novas regras das operações de cargas e descargas, denuncia a 
FECTRANS, que admite greves. 
In Transportes & Negócios Online| 24/02/2020  

 

Fectrans aponta inconformidades na aplicação do contrato coletivo e aciona formas de luta 

Federação afeta à CGTP pretende "desencadear processos de greve" nas empresas em incumprimento, entre março e abrilA 
Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou esta segunda-feira inconformidades na 
aplicação do contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em 
vista formas de luta 
In TVI 24 Online| 24/02/2020  

 

Pedro Polónio é o novo presidente da ANTRAM 

Pedro Polónio é o novo presidente da ANTRAM A ANTRAM tem uma nova direção para o triénio 2020/202, com Pedro 
Polónio a suceder a Gustavo Paulo Duarte. 
In Revista Pós-Venda - Revista Pós-Venda Pesados| 29/02/2020  

 

ANTRAM confirma 5ª edição do Salão Nacional do Transporte em julho 

Realiza-se pelo 5º ano consecutivo, a ANTRAM com o apoio da Câmara Municipal de Pombal, vai realizar novamente o Salão 
Nacional do Transporte, que volta a ter lugar na Expocentro. 
In Revista Pós-Venda Online| 17/02/2020  

 

"Não acredito que haja capacidade" para baixar impostos em 2021 

Presidente da Confederação do Comércio e Serviços avisa que o coronavírus vai ter impacto na economia, adivinha que 
Camarinha não vai mudar a CGTP e desconfia da "grande baixa de impostos" do governo. 
In TSF Online| 15/02/2020  

 

ANTRAM vai repensar os transportes em conferência 

A Direção Regional de Lisboa (RL) da ANTRAM realiza no próximo dia 4 de abril, no hotel VIP Executive Art's, em Lisboa, a 1ª 
edição de "Encontros da RL". 
In Revista Pós-Venda Online| 14/02/2020  
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Antram avisa que greve no Porto de Setúbal pode paralisar camiões 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aconselha hoje os associados e 
respectivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos não abrangidos pelos pré-
avisos de greve do Sindicato dos Estivadores, por receio de que a paralisação de 19 de Fevereiro a 9 de Março possa provicar 
filas de camiões 
In Setubalense - Diário da Região (O)| 14/02/2020  

 

SEAL denuncia salários em prestações 

Os estivadores do porto de Lisboa receberam hoje os primeiros 390 euros de salário de 2020, denuncia o SEAL, em 
comunicado. 
In Transportes & Negócios Online| 14/02/2020  

 

"Mar e logística" dá início a sessões de antecipação do Congresso ERTICO-ITS 2020 

O "Mar e Logística" está esta tarde em debate, em Setúbal, como parte das sessões de antecipação do Congresso ERTICO-ITS 
2020, um evento de cariz europeu que pretende abordar a importância dos Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) nas 
cidades e regiões, colocando Portugal no mapa das soluções de mobilidade sustentável e inteligente a nível internacional 
In Logística Moderna Online| 13/02/2020  

 

ANTP alerta para transtornos causados pela greve dos estivadores 

13 Fevereiro 2020A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas emitiu um comunicado onde faz uma chamada de 
atenção para os transtornos que podem surgir devido à greve dos estivadores. 
In Pesados & Mercadorias Online| 13/02/2020  

 
Mar e logística são tema do 1.º Warmup do Congresso Europeu ITS 

2020-02-11ESTA QUINTA-FEIRA, EM SETÚBAL Mar e logística são tema do 1. 
In APP - Associação dos Portos de Portugal Online| 12/02/2020  

 

EXPOMECÂNICA duplica número de países representados 

Empresa de Comunicação e Notícias sobre Aftermarket AutomóvelO expoMECÂNICA - Salão de Equipamentos, Serviços e Peças 
Auto, a acontecer em abril próximo (de 17 a 19), na EXPONOR - Feira Internacional do Porto, será o maior e mais internacional 
de sempre 
In Auto Aftermarket News Online| 12/02/2020  

 

Contratação coletiva deu aumento médio de 2,8% nos salários em 2019 

Valor abranda face aos 3,3% de aumento médio em 2018. 
In Diário de Notícias Online| 12/02/2020  

 

Contratação coletiva deu aumento médio de 2,8% nos salários em 2019 

Valor abranda face aos 3,3% de 2018. 
In Dinheiro Vivo Online| 12/02/2020  

 

Motoristas preparam-se para a greve dos estivadores 

ANTRAM pede coordenação e alerta que motoristas podem ter que esperar no camião entre a meia-noite e as 17 horas. 
In Sábado Online| 12/02/2020  

 

"Mar e logística" discutidos em Setúbal a 13 de Fevereiro 

Este evento, de abordagem europeia, tem como objectivo falar sobre a importância dos Sistemas de Transportes Inteligentes - 
Pub -Dia 13 de Fevereiro decorre em Setúbal o evento "Mar e Logística", debate que faz parte das sessões de antecipação do 
Congresso ERTICO-ITS 2020 
In Diário da Região Setubalense Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

11 Fev 2020 | 19:02A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aconselhou os 
associados e respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos não abrangidos 
pelos pré-avisos de greve do Sindicato dos Estivadores 
In Impala Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aconselhou os associados e 
respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos não abrangidos pelos pré-avisos 
de greve do Sindicato dos EstivadoresLisboa, 11 fev 2020 (Lusa) - A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias aconselhou hoje os associados e respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de 
mercadorias por via marítima em portos não abrangidos pelos pré-avisos de greve do Sindicato dos Estivadores 
In Informa+ Online| 11/02/2020  

 

ANTRAM aconselha associados a programarem desvio de embarque por causa da greve 
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Face ao pré-aviso de greve emitido pelo SEAL - Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística - feito a 4 de fevereiro de 2020, 
a ANTRAM aconselha aos seus associados e aos clientes destes, que, "desde já, e para as operações de transporte a realizar 
entre 19 de fevereiro e 9 de março de 2020, programem o desvio de embarque ou a receção de mercadorias por via marítima 
para portos que não estejam abrangidos pelo pré-aviso de greve, por forma a evitar prejuízos quer por atraso ou 
impossibilidade de embarque quer na libertação de mercadorias à importação" 
In JM Online| 11/02/2020  

 

ANTRAM aconselha sócios a desviar cargas dos portos de Lisboa e Setúbal por causa da greve dos estivadores 

A associação dos transportadores rodoviários de mercadorias assinala que, "mesmo operando 12 horas por dia, são frequentes 
e prolongadas as paralisações dos veículos pesados para entrega e receção de contentores nestes portos", acrescentando que, 
"por isso mesmo, a laboração por um período de quatro horas diárias para um porto com a dimensão de Lisboa é 
manifestamente insuficiente" 
In Jornal Económico Online (O)| 11/02/2020  

 

Sistemas inteligentes no setor logístico-portuário antecipam Congresso ITS 2020 

O "Mar e Logística" estará em debate esta quinta-feira dia 13 de fevereiro, em Setúbal, como parte das sessões de antecipação 
do Congresso ERTICO-ITS 2020, um evento de cariz europeu que pretende abordar a importância dos Sistemas de Transporte 
Inteligentes (ITS) nas cidades e regiões, colocando Portugal no mapa das soluções de mobilidade sustentável e inteligente a 
nível internacional 
In Logística & Transportes Hoje Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

Lisboa, 11 fev 2020 (Lusa) - A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
aconselhou hoje os associados e respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos 
não abrangidos pelos pré-avisos de greve do Sindicato dos Estivadores 
In Lusa Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aconselhou hoje os associados e 
respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos não abrangidos pelos pré-avisos 
de greve do Sindicato dos Estivadores 
In Notícias ao Minuto Online| 11/02/2020  

 

Sindicatos do setor rodoviário de mercadorias avaliam contrato coletivo 

Sindicatos do setor rodoviário de mercadorias vão reunir-se em 24 de fevereiro para avaliar a implementação do contrato 
coletivo de trabalho, disse à Lusa o coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) 
In Notícias ao Minuto Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

O pré-aviso de greve do Sindicato dos Estivadores vai prolongar-se durante 6 meses. 
In Observador Online| 11/02/2020  

 

Pré-aviso de greve em Lisboa: ANTRAM aconselha ao desvio de cargas por forma a evitar prejuízos 

Em missiva dirigida aos seus associados, a ANTRAM abordou a problemática logística que deriva do lançamento do pré-aviso de 
greve para o porto da capitalEm missiva dirigida aos seus associados, a ANTRAM abordou a problemática logística que deriva 
do lançamento do pré-aviso de greve (por banda do SEAL) para o porto da capital 
In Revista Cargo Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias deixou conselhos em consequência do pré-aviso 
de greve dos estivadores do Porto de Lisboa, de 19 de fevereiro a 09 de março. 
In Sábado Online| 11/02/2020  

 

Antram aconselha associados a usar portos sem pré-avisos de greve 

A Antram - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias aconselhou hoje os associados e 
respetivos clientes a fazerem o embarque/receção de mercadorias por via marítima em portos não abrangidos pelos pré-avisos 
de greve do Sindicato dos Estivadores 
In Sapo Online - Sapo Economia Online| 11/02/2020  

 

Greve dos Estivadores 

A ANTRAM aconselha as empresas a desviarem o embarque ou receção de mercadorias por via marítima, para os portos não 
abrangidos pelo pré-aviso de greve dos Estivadores. 
In SIC Notícias - Jornal das Duas| 11/02/2020  

 

ANTRAM aconselha desviar cargas de Lisboa 

Por causa da greve dos estivadores anunciada pelo SEAL para Lisboa, a ANTRAM aconselha aos seus clientes a desviarem as 
cargas para outros portos. 
In Transportes & Negócios Online| 11/02/2020  
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https://www.transportesenegocios.pt/antram-aconselha-desviar-cargas-de-lisboa/


 

FECTRANS avalia CCT dos motoristas 

A FECTRANS agendou para o próximo dia 24 uma reunião de sindicatos para avaliar a implementação do CCT acordado com a 
ANTRAM em Outubro passado. 
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