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Pedro Polónio é o novo presidente da ANTRAM 

Pedro Polónio, da empresa Patiner, foi eleito presidente da ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias para o triénio 2020-2022, sucedendo a Gustavo Paulo Duarte, da Transportes Paulo Duarte, que 
irá manter-se na direção nacional como vice-presidente, sendo acompanhado neste cargo por Fernando Manuel Torres, da 
Torrestir. 
In Turbo Online - Turbo Comerciais Online| 27/01/2020  

 

Dono da Patinter lidera ANTRAM 
In Jornal do Centro| 24/01/2020  

 

Pedro Polónio assume presidência da ANTRAM 

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais nacionais da Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) decorreu ontem, 22 de Janeiro, no Hotel Executive Art's, em Lisboa. 
In Eurotransporte Online| 23/01/2020  

 

Novos órgãos sociais da ANTRAM empossados: Pedro Polónio traçou metas para o futuro do sector 

Ocorreu ontem (dia 22 de Janeiro), no hotel Executive Art's, em Lisboa, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos 
sociais nacionais da ANTRAM - tal como a Revista Cargo havia já noticiado, Pedro Polónio assumiu a presidência da 
associação, sucedendo a Gustavo Paulo Duarte, que manter-se-á em funções, desta feita como vice-presidente, sendo 
acompanhado por Fernando Manuel Torres, da empresa Torrestir. 
In Revista Cargo Online| 23/01/2020  

 

Transportadoras - Eleita nova Direção 
In Correio da Manhã| 23/01/2020  

 

Nova direção da Antram quer aumentar competitividade das transportadoras 

O novo presidente da Antram, que hoje toma posse, destaca o aumento da competitividade das transportadoras 
portuguesas na Europa e os ajustamentos ao novo contrato coletivo de trabalho para o setor como desafios para o triénio 
2020/2022 
In Notícias ao Minuto Online| 23/01/2020  

 

Nova direção da Antram quer aumentar competitividade das transportadoras portuguesas na Europa 

O novo presidente da Antram, que hoje toma posse, destaca o aumento da competitividade das transportadoras 
portuguesas na Europa e os ajustamentos ao novo contrato coletivo de trabalho para o setor como desafios para o triénio 
2020/2022 
In Destak Online| 22/01/2020  

 

Nova direção da Antram quer aumentar competitividade das transportadoras portuguesas na Europa 

Lisboa, 22 jan 2020 (Lusa) -- O novo presidente da Antram, que hoje toma posse, destaca o aumento da competitividade das 
transportadoras portuguesas na Europa e os ajustamentos ao novo contrato coletivo de trabalho para o setor como desafios 
para o triénio 2020/2022 
In Porto Canal Online| 22/01/2020  

 

Novo contrato coletivo de trabalho dos transportadores de mercadorias 

Transportadores de mercadorias alertam para um ano difícil, depois da greve dos motoristas de combustíveis. 
In Renascença - Notícias| 22/01/2020  

 

"Clientes têm de pagar um pouco mais", avisam transportadoras de mercadorias 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alerta para um ano difícil e apela à 
compreensão e colaboração dos clientes. 
In Renascença Online| 22/01/2020  

 

Nova direção da Antram quer aumentar competitividade das transportadoras portuguesas na Europa 

O novo presidente da Antram, que hoje toma posse, destaca o aumento da competitividade das transportadoras 
portuguesas na Europa e os ajustamentos ao novo contrato coletivo de trabalho para o setor como desafios para o triénio 
2020/2022 
In RTP Online| 22/01/2020  

 

Presidência da ANTRAM assumida por Pedro Polónio 

Pedro Polónio, agora ex-director da Patinter, sucede a Gustavo Paulo Duarte na presidência da Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM). 
In Supply Chain Magazine Online| 22/01/2020  
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ANTRAM tem nova direcção 

Pedro Polónio, da Patinter, assume, agora, a presidência da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 
Mercadorias (ANTRAM), sucedendo a Gustavo Paulo Duarte. 
In Human Resources Portugal Online| 20/01/2020  

 

ANTRAM tem novo presidente 

A ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) tem novo presidente: Pedro 
Polónio, da Patinter, assume a presidência da Associação, sucedendo a Gustavo Paulo Duarte, que irá manter-se na direção 
como vice-presidente, sendo acompanhado neste cargo, por Fernando Manuel Torres, da Torrestir. 
In Automonitor Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio assume presidência da ANTRAM 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direção para o 
triénio 2020/2022. 
In Grande Consumo Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio da Patinter preside à ANTRAM 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direção para o 
triénio 2020/2022. 
In Logística Moderna Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio na presidência da ANTRAM 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direção para o 
triénio 2020/2022. 
In Pesados & Mercadorias Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio assume, no dia 22 de Janeiro, a presidência da ANTRAM 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direcção para o 
triénio 2020/2022: Pedro Polónio, da empresa de transportes Patinter, assumirá, agora, a presidência da Associação, 
sucedendo a Gustavo Paulo Duarte, que irá manter-se na direcção da ANTRAM como vice-presidente, sendo acompanhado 
neste cargo, por Fernando Manuel Torres, da Torrestir. 
In Revista Cargo Online| 17/01/2020  

 

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 Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio assume presidência da ANTRAM 

Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direção para o triénio 
2020/2022. 
In Jornal das Oficinas Online| 17/01/2020  

 

Pedro Polónio substitui Gustavo Paulo Duarte na presidência da ANTRAM 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem uma nova direção para o triénio 
2020/2022Pedro Polónio, diretor-geral da Patinter, assumiu a presidência da ANTRAMA Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) tem uma nova direção para o triénio 2020/2022 
In Hipersuper Online| 16/01/2020  

 

Pedro Polónio assume presidência da ANTRAM 

Pedro Polónio, da Patinter, sucede a Gustavo Paulo Duarte na presidência da ANTRAM para o triénio triénio 2020/2022A 
ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - tem uma nova direção para o 
triénio 2020/2022 
In Logística & Transportes Hoje Online| 16/01/2020  
 

Pedro Polónio preside à ANTRAM 

Pedro Polónio é o novo presidente da ANTRAM. 
In Transportes & Negócios Online| 15/01/2020  
 

Alltrucks chega às 12 oficinas em Portugal depois de um positivo 2019 

A rede de oficinas de pesados Alltrucks teve em 2019 um ano muito positivo e de crescimento em aderentes e em parcerias, 
segundo os seus responsáveis, quer em Portugal, quer na Península Ibérica. 
In Revista Pós-Venda Online| 14/01/2020  

 

Depois da greve dos motoristas 

Há pelo menos uma grande transportadora que já aumentou os preços, depois da subida de salários negociada entre a 
Antram e os sindicatos depois das greves do ano passado. 
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In SIC - Jornal da Noite| 14/01/2020  

 

Torrestir agrava preços 

Há pelo menos uma grande transportadora que já está a repercutir nos preços, o acordo entre a Antram e os sindicatos 
alcançado depois das greves do ano passado. 
In SIC Notícias - Jornal de Economia| 14/01/2020  

 

Torrestir aumenta preços dos transportes em 7% 

Transportadora lembra subida de salários. 
In SIC Notícias Online| 14/01/2020  

 

Transportadora agrava preços devido à subida de salários 

Torrestir exige mais 7,1% aos clientes. 
In SIC Notícias Online| 14/01/2020  

 

Transporte rodoviário de mercadorias registou volume de negócios de 2900 milhões em 2019 

O transporte rodoviário de mercadorias em Portugal registou um volume de negócios de 2. 
In Revista Cargo Online| 13/01/2020  

 

ANTRAM: cerimónia de tomada de posse dos novos Órgãos Sociais marcada para o dia 22 

Terá lugar, no próximo dia 22, no Hotel Executive Art's, na cidade de Lisboa, a cerimónia de tomada de posse dos novos 
Órgãos Sociais Nacionais da ANTRAMNa sequência da eleição realizada em sede de Assembleia Eleitoral, ocorrida a 19 de 
Dezembro de 2019, terá lugar, no próximo dia 22 de Janeiro, a partir das 17:30 horas, no Hotel Executive Art's, na cidade de 
Lisboa, a cerimónia de tomada de posse dos novos Órgãos Sociais Nacionais da ANTRAM (Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias), para o Triénio 2020/2022 
In Revista Cargo Online| 13/01/2020  
 

Pedro Polónio é o novo presidente da ANTRAM 

Carga & Mercadorias10-01-2020Sucede a Gustavo Paulo DuartePedro Polónio é o novo presidente da ANTRAMOs 
associados da ANTRAM - Associações Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias elegeram, no 
passado dia 19 de dezembro, para o triénio 2020/2022, os seus novos órgãos sociais, cuja direção tem como presidente, 
Pedro Polónio, em representação da empresa Patinter 
In Transportes em Revista Online| 10/01/2020  

 

BP Tollbox: Simplificar a circulação 

Há um ano, no congresso anual da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadoria, a BP 
apresentou a BP Tollbox, solução que foi colocada no mercado em finais de Janeiro de 2019. 
In Eurotransporte Online| 09/01/2020  
 

ANTRAM solicita implementação de medidas de apoio ao setor 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias solicita, com caráter de urgência, 
a implementação de medidas de apoio para o setor, nomeadamente a isenção do pagamento de portagens para veículos 
pesados em percurso entre a A25 e a A1, entre o nó de ligação de Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1) enquanto 
decorrerem as obras no IP3. 
In Logística & Transportes Hoje Online| 07/01/2020  

 

Transportadores rodoviários pedem medidas de apoio ao sector 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias solicita, com carácter de 
urgência, a implementação de medidas de apoio para o sector, no sentido de minimizar os efeitos das ocorrências 
consequentes da danificação de infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente no IP3, que têm condicionado fortemente a 
circulação 
In Supply Chain Magazine Online| 06/01/2020  

 
 

Antram alerta para despedimentos e insolvências no setor em 2020 

A associação de transportadores de mercadorias está "muito preocupada" com o estado actual das empresas, 
nomeadamente com os custos "altíssimos" e a rentabilidade "sempre a descer há três anos". 
In Público Online| 01/01/2020  

 

2019: O ANO EM REVISTA E AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO ANO 

A revista do ano de 2019. 
In Rádio Regional Online| 01/01/2020  
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