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Salão Nacional do Transporte Cancelado 

Face à situação actual, a ANTRAM decidiu cancelar a realização do 5.º Salão Nacional do Transporte 12 Maio 2020 Comunicado 
emitido pela ANTRAM: A direção operacional do Salão Nacional do Transporte, atenta à situação excecional que se vive com a 
proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 que envolvem restrições de direitos e liberdades, em especial no que 
respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, com vista a prevenir a transmissão do vírus 
In Pesados & Mercadorias Online | 12-05-2020 

 

5º Salão Nacional do Transporte foi cancelado 

A direcção operacional do Salão Nacional do Transporte, da qual faz parte a ANTRAM, que estava agendado para 3 a 5 de Julho, 
atenta à situação excepcional que se vive com a proliferação de casos registados de contágio de Covid-19, cancelou a realização 
do 5º Salão Nacional do Transporte 2020 
In Eurotransporte Online | 11-05-2020  

 

Salão Nacional do Transporte 2020 cancelado 

Previsto para junho de 2020, a ANTRAM decidiu cancelar a 5ª edição do Salão nacional do Transporte, numa decisão lógica e 
natural face ao momento que se vive com a pandemia de Covid-19. Em comunicado a ANTRAM refere que a direção operacional 
do Salão Nacional do Transporte, atenta à situação excecional que se vive com a proliferação de casos registados de contágio de 
COVID-19 que envolvem restrições de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas, com vista a prevenir a transmissão do vírus, e depois de avaliadas todas as condições sanitárias e de 
segurança que a realização deste evento exige, verifica-se que as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que 
vivemos 
In Revista Pós-Venda Online | 11-05-2020 

 

´Corredores verdes´: implementação na UE será monitorizada pelo sistema Galileo Green Lane 

Tempo de Leitura: 2 minutosA Comissão Europeia publicou as suas directrizes sobre os denominados 'corredores verdes', criados 
para a passagem dos veículos de mercadorias através das fronteiras internas da União Europeia em contexto de pandemia 
In Revista Cargo Online | 08-05-2020 

 

Motoristas podem testar aplicação para os corredores verdes 

A Comissão Europeia publicou as suas diretrizes sobre os denominados corredores verdes criados para a passagem dos veículos 
de mercadorias 07 Maio 2020 A Comissão Europeia publicou as suas diretrizes sobre os denominados corredores verdes (ver 
informação adicional neste link), criados para a passagem dos veículos de mercadorias através das fronteiras internas da UE 
In Pesados & Mercadorias Online | 07-05-2020 

 

Líderes do sector debatem o futuro no T&N 

O secretário de Estado das Infraestruturas e os líderes da ANTRAM, AGEPOR, APAT, CPC, APP, Medway e TAP Air Cargo 
participam no primeiro web seminar do TRANSPORTES & NEGÓCIOS, quinta-feira, dia 7, a partir das 15 horas 
In Transportes & Negócios Online | 06-05-2020 

 

Comissão Europeia apresentou medidas para garantir a coordenação de regras em toda a UE 

A Comissão Europeia apresentou novas medidas que visam assegurar a coordenação de regrais essenciais aplicáveis de forma 
harmonizada a toda a UE A Comissão Europeia apresentou novas medidas que, integradas num pacote de regulamentação, 
visam na actual crise pandémica, assegurar a coordenação de regrais essenciais aplicáveis de forma harmonizada a toda a União 
Europeia 
In Revista Cargo Online | 05-05-2020 

 

TRANSPORTES & NEGÓCIOS debate o pós Covid-19 

Jorge Delgado e José Luís Cacho juntam-se ao elenco de luxo do primeiro web seminar do TRANSPORTES & NEGÓCIOS, na 
próxima quinta-feira, dia 7, a partir das 15 horas. O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, e o presidente da 
Associação dos Portos de Portugal, José Luís Cacho, são as últimas confirmações no painel de oradores do web seminar 
"Preparar o pós Covid-19 - Antecipar novas crises", promovido pelo TRANSPORTES & NEGÓCIOS e com transmissão ao vivo na 
página do Facebook, a partir das 15 horas da próxima quinta-feira 
In Transportes & Negócios Online | 04-05-2020 
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