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

ANTRAM confirma 5ª edição do Salão Nacional do Transporte em julho A ANTRAM com o apoio da Câmara Municipal de Pombal, 
vai realizar, pelo 5. 
In Revista Pós-Venda| 31/03/2020  

 

ANTRAM focada em manter os postos de trabalho 

A ANTRAM pede aos sindicatos e aos trabalhadores, que se "foquem no verdadeiro problema e no que ele representa: um vírus 
que coloca em causa a sobrevivência das pessoas, das empresas e dos postos de trabalho" Face à informação veiculada 
recentemente em diversos meios de comunicação social, a https://www 
In Logística & Transportes Hoje Online | 31-03-2020 

 

ADR: Portugal demorou a aceitar derrogações 

Só hoje Portugal assinou os acordos de derrogação ao ADR, pressionado que foi por várias associações ligadas ao transporte de 
matérias perigosas. Portugal assinou hoje os acordos de derrogação ao ADR relativos à certificação de motoristas e conselheiros 
de segurança e à inspecção técnica de cisternas e veículos de transporte rodoviário de mercadorias perigosas 
In Transportes & Negócios Online | 30-03-2020 

 
 

Pedro Polónio na presidência da ANTRAM 
In Pesados & Mercadorias | 31-03-2020 

 

Em direto 

A plataforma é importantíssima para o crescimento do porto [de Aveiro], pois permitirá a operação de comboios de 750 metros, 
ao invés dos atuais 400 metros O plano estratégico do Grupo Dourogás para o 

In Transportes em Revista - Carga & Mercadorias | 29-02-2020 

 

Presença histórica no negócio das frotas 
In Expresso - Gestão de Frotas | 28-03-2020 

 

"Temos de estar lá quando precisam de nós" 

Filipe Pinheiro é o presidente da direcção da Associação Profissionais ao Volante (APV), desde a sua fundação, em Dezembro de 
2017. Interventivo, pede aos portugueses para terem confiança nos motoristas que estão na estrada e fê-lo através da entrevista 
que concedeu à Eurotransporte Apesar de ainda jovem (35 anos), tal como a Associação que preside (apenas dois anos de 
existência), o nosso interlocutor, natural de Braga, mostrou ter ideias concretas e visão clara daquilo que deve ser a profissão de 
motorista 
In Eurotransporte Online | 27-03-2020  

 

Stratio reforça apoio ao cliente 

Neste momento de crise, as empresas de transporte pesado de mercadorias nacionais, bem como as de transporte público de 
passageiros, devem ser apoiadas para poderem continuar a prestar serviços de apoio à população 
In Eurotransporte Online | 27-03-2020  

 

ANTRAM não interferiu nas decisões da Direção Geral de Saúde 

Face à informação veiculada recentemente em diversos meios de comunicação social sobre algumas medidas adotadas pelo 
setor no âmbito da COVID-19, a ANTRAM decidiu avançar com a divulgação de algumas considerações sobre este dossiê 27 
Março 2020 Face à informação veiculada recentemente em diversos meios de comunicação social, a ANTRAM emitiu o seguinte 
comunicado: A ANTRAM não tem, nem teve, qualquer interferência nas decisões da Direção Geral de Saúde ("DGS"), autoridade 
com a qual, de resto, nunca manteve qualquer contacto 
In Pesados & Mercadorias Online | 27-03-2020 

 

Camionistas sem quarentena quando regressam a Portugal 

Governo suspende por 15 dias obrigação de isolamento A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações contesta a 
decisão do governo de suspender, por 15 dias, a obrigação de isolamento dos motoristas de mercadorias que regressam a 
Portugal 
In SIC Notícias Online | 27-03-2020 

 

ANTRAM nega acordo sobre quarentena 

A ANTRAM nega qualquer entendimento com o Governo sobre a quarentena dos motoristas, mas defende a decisão, assim 
como a agilização dos tempos de condução e repouso. "A ANTRAM não tem, nem teve, qualquer interferência nas decisões da 
Direcção Geral de Saúde (DGS), autoridade com a qual, de resto, nunca manteve qualquer contacto 
In Transportes & Negócios Online | 27-03-2020 

 
 

Covid-19 varre a rodovia: tráfego caiu, em média, 75% nas auto-estradas portuguesas 
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Devido ao COVID-19, o tráfego nas auto-estradas portuguesas registou uma quebra avassaladora nos últimos dias, na ordem dos 
75%, em média, a nível nacional A informação foi veiculada ontem (dia 23 de Março) pelo Ministério das Infra-estruturas e da 
Habitação: devido à pandemia global COVID-19, o tráfego nas auto-estradas portuguesas registou uma quebra avassaladora nos 
últimos dias, na ordem dos 75%, em média, a nível nacional 
In Revista Cargo Online | 27-03-2020 

 

Fim do isolamento para motoristas de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes contesta a decisão do Governo de suspender por 15 dias, a obrigação de isolamento 
dos motoristas de mercadorias que regressam a Portugal. A ANTRAM, por seu lado, que representa os patrões das empresas, diz 
que não é responsável por esta medida e garante que os tempos de descanso estão a ser respeitados 
In SIC - Primeiro Jornal | 27-03-2020 

 

"Fórum TSF": Balanço das 2 semanas de isolamento social 

Neste Fórum TSF fazemos o balanço destas 2 semanas de isolamento social. O que está a correr melhor e pior neta luta para 
travar o avanço da pandemia? Está a ser feito o suficiente para garantir os direitos e os rendimentos dos trabalhadores e o apoio 
necessário a pais e alunos? Comentários de Paulo Baldia, comentador de política nacional da TSF; Rosália Amorim, diretora do 
Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF; Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalista; Leonídio Paulo Ferreira, 
subdiretor Diário de Notícias 
In TSF - Fórum TSF | 27-03-2020 

 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias 

O Governo suspendeu o tempo de descanso dos camionistas, a decisão valerá por 15 dias para os motoristas de bens essenciais 
para facilitar o transporte terrestre de mercadorias. A decisão foi anunciada pelo Ministério das infraestruturas, que sublinha 
que ela está alinhada com as orientações europeias por causa da pandemia, mas também com o que já foi aprovado pelas 
autoridades espanholas para uniformizar procedimentos no território da Península Ibérica 
In TSF - Notícias | 26-03-2020 

 
 

Governo não perdoa crédito ao consumo 

PRESTAÇÃO - Crédito de empresas e compra de casa própria com pagamento de capital e juros suspensos por seis meses. 
MEDIDA - Crédito ao consumo fica de fora. Proposta ainda terá de ir ao Parlamento. MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO O Governo 
anunciou uma moratória de seis meses no pagamento dos empréstimos aos bancos para em presas e famílias 
In Correio da Manhã | 27-03-2020 

 

Camiões passam fronteira e evitam risco de bloqueio no abastecimento de supermercados 
In Jornal de Notícias | 27-03-2020 

 

Sindicatos criticam motoristas sem quarentena 

SNMMP e FECTRANS criticam o acordo entre a ANTRAM e o Governo que, alegadamente, isenta de quarentena os motoristas do 
transporte internacional. "Depois da Direcção-Geral da Saúde [DGS] ter anunciado que, quem entrasse em Portugal, a partir 
desta última segunda-feira, seria obrigado a ficar em isolamento profilático durante duas semanas, e a ANTRAM ter considerado 
a medida demasiado violenta e com um impacto muito grande nas empresas, chegou hoje a um entendimento com o Governo 
para que os motoristas tenham via verde na passagem de fronteira [ 
In Transportes & Negócios Online | 27-03-2020 

 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias 

Os sindicatos não concordam, os empresários dizem que são boas medidas. Reações de sinal oposto à decisão do Governo sobre 
as novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias. O Governo anunciou o levantamento do limite 
máximo diário de condução e o afastamento das regras relativas ao descanso semanal 
In Antena 1 - Notícias | 26-03-2020 

 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias, o Governo anunciou hoje o levantamento do 
limite máximo diário de condução, ficam também suspensas as regras relativas ao descanso semanal 
In Antena 1 - Notícias | 26-03-2020 

 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias 

Há novas regras para o trabalho dos motoristas de transporte de mercadorias, o Governo anunciou o levantamento do limite 
máximo diário de condução e o afastamento das regras relativo ao descanso semanal 
In Antena 1 - Notícias | 26-03-2020 

 

Motoristas lamentam políticas irresponsáveis com conivência dos patrões 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas lamentou hoje que os colaboradores do setor estejam "entregues à própria 
sorte", perante a covid-19, com políticas "irresponsáveis e salazaristas" do Governo, com a conivência dos patrões 
In Diário de Notícias da Madeira Online | 26-03-2020 

 

Motoristas de pesados querem "quarentena profilática" 
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A ANTRAM pediu à Direcção Geral de Saúde para analisar a situação dos motoristas do serviço internacional, sugerindo que os 
mesmos possam efectuar uma "quarentena profilática". A medida anunciada, pela Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, 
relativamente a que todas as pessoas que entram em Portugal devem efectuar quarentena obrigatória, levantou dúvidas no 
sector dos transportes, que envolve centenas de motoristas de rolam diariamente nas estradas de vários pontos da Europa e que 
todos os dias atravessam a fronteira lusa 
In Eurotransporte Online | 26-03-2020  

 

Fectrans contra suspensão do isolamento para motoristas de mercadorias 

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) manifestou-se hoje contra o acordo entre o Governo e a 
Antram, que suspende a obrigação de isolamento dos motoristas de mercadorias que regressem a Portugal 
In Notícias ao Minuto Online | 26-03-2020 

 

Motoristas lamentam políticas irresponsáveis com conivência dos patrões 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas lamentou hoje que os colaboradores do setor estejam "entregues à própria 
sorte", perante a covid-19, com políticas "irresponsáveis e salazaristas" do Governo, com a conivência dos patrões 
In Notícias ao Minuto Online | 26-03-2020 

 

IMT derroga normas dos tempos de condução e repouso 

26 Março 2020 Transcrevemos o comunicado da ANTRAM sobre este tema: No âmbito dos procedimentos de prevenção, 
controlo e vigilância da infeção por COVID-19, o IMT,I.P., procedeu à derrogação das normas previstas no Regulamento (CE) n 
In Pesados & Mercadorias Online | 26-03-2020 

 

Covid-19: Motoristas lamentam políticas irresponsáveis com conivência dos patrões 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas lamentou hoje que os colaboradores do setor estejam "entregues à própria 
sorte", perante a covid-19, com políticas "irresponsáveis e salazaristas" do Governo, com a conivência dos patrões 
In S+ Online | 26-03-2020 

 

Motoristas de matérias perigosas lamentam ´´políticas irresponsáveis´´ com conivência dos patrões 

Dizem-se "abandonados à própria sorte" perante a pandemia de Covid-19. O sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
lamentou hoje que os colaboradores do setor estejam "entregues à própria sorte", perante a covid-19, com políticas 
"irresponsáveis e salazaristas" do Governo, com a conivência dos patrões 
In SIC Notícias Online | 26-03-2020 

 

SNMMP critica motoristas sem quarentena 

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas (SNMMP) critica o acordo entre a ANTRAM e o Governo que, alegadamente, 
isenta de quarentena os motoristas do internacional. "Depois da Direcção-Geral da Saúde [DGS] ter anunciado que, quem 
entrasse em Portugal, a partir desta última segunda-feira, seria obrigado a ficar em isolamento profiláctico durante duas 
semanas, e a ANTRAM ter considerado a medida demasiado violenta e com um impacto muito grande nas empresas, chegou 
hoje a um entendimento com o Governo para que os motoristas tenham via verde na passagem de fronteira [ 
In Transportes & Negócios Online | 26-03-2020 

 

Governo suspendeu o tempo de descanso dos camionistas 

O Governo suspendeu o tempo de descanso dos camionistas. A decisão é por 15 dias para os motoristas de bens essenciais. 
In TSF - Notícias | 26-03-2020 

 

Governo suspendeu o tempo de descanso dos camionistas 

O Governo suspendeu o tempo de descanso dos camionistas. A decisão é por 15 dias e é para os motoristas de bens essenciais 
para facilitar o transporte terrestre de mercadorias. 
In TSF - Notícias | 26-03-2020 

 

Gustavo Paulo Duarte elogia espírito de missão de todos os motoristas deste país 

Gustavo Paulo Duarte agradeceu o espírito de missão e o empenho dos colaboradores da empresa Transportes Paulo Duarte em 
época de combate ao COVID-19 Através da rede social Facebook, Gustavo Paulo Duarte deixou, a título de administrador da 
empresa Transportes Paulo Duarte, um agradecimento especial a todos os motoristas do país e também uma palavra de apreço 
a todos os colaboradores, sem excepção , da empresa de transporte rodoviário de mercadorias, neste difícil contexto de 
pandemia, que já vitimou 23 pessoas em Portugal 
In Revista Cargo Online | 26-03-2020 

 

Motoristas que passam a fronteira não ficam de quarentena 

Carga & Mercadorias 26-03-2020 ANTRAM chegou a entendimento com o Governo Motoristas que passam a fronteira não ficam 
de quarentena A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários chegou a um entendimento com o 
Governo para que os motoristas do transporte rodoviário de mercadorias não tenham de ficar de quarentena quando entram no 
país 
In Transportes em Revista Online | 26-03-2020 

 

ANTRAM garante suspensão de quarentena imposta aos motoristas de mercadorias 
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O setor, que não foi contemplado por nenhuma medida de apoio nesta crise, regista uma quebra de 50% dos pedidos de 
transporte internacional. A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias assegurou 
junto do Governo que os motoristas de mercadorias não irão ficar em quarentena após passarem a fronteira e entrarem em 
Portugal 
In Dinheiro Vivo Online | 25-03-2020 

 

COVID-19: Grupo de Acompanhamento e Avaliação das condições de Abastecimento e do Retalho envolve 18 entidades e quatro 
áreas governativas 

Volta a reunir-se amanhã, dia 25 de março, às 11h00, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de 
Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo 
Covid-19, que envolve 18 entidades e quatro áreas governativas: Economia, Agricultura, Infraestruturas e Habitação e Mar 
In Gazeta Rural Online | 24-03-2020 

 

Acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento e do retalho envolve 18 entidades e quatro ministérios 

São 18 as entidades e quatro as áreas governativas - Economia, Agricultura, Infraestruturas e Habitação e Mar - que compõem o 
Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em 
Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo COVID-19 O Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de 
Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo 
COVID-19 envolve 18 entidades e quatro áreas governativas: Economia, Agricultura, Infraestruturas e Habitação e Mar 
In Distribuição Hoje Online | 24-03-2020 

 

Grupo de acompanhamento do abastecimento de bens reúne amanhã 

Vai decorrer amanhã, 25 de Março, às 11h00, por videoconferência, a quarta reunião do Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de 
Mercado determinadas pelo Covid-19 
In Frutas, Legumes e Flores Online | 24-03-2020 

 

Pedro Polónio (ANTRAM): Motoristas têm papel muito importante no combate à pandemia 

Os trabalhadores têm sido fantásticos e têm dado uma resposta muito boa , declarou o presidente da ANTRAM, Pedro Polónio 
Através de uma mensagem audiovisual, o presidente da direcção da ANTRAM enviou palavras de união, solidariedade e 
confiança ao sector do transporte rodoviário de mercadorias, numa altura em que o país se depara com a disseminação do novo 
coronavírus 
In Revista Cargo Online | 24-03-2020 

 

Coronavírus: Motoristas "à deriva" 

Motoristas de transportes internacionais consideram que deviam estar a circular apenas para garantir bens essenciais e 
lamentam que estejam a ser esquecidos por patrões e outras autoridades nacionais. 
In Jornal do Centro Online| 23/03/2020  

 

ANTRAM trabalha com o Governo para encontrar ideias que poderão ajudar o sector 

A ANTRAM trabalha com o Governo para encontrar ideias que poderão ajudar o sector , garantiu Pedro Polónio em mensagem 
audiovisual dirigida ao sectorO contexto de pandemia vem contagiando todos os sectores da economia e adivinham-se tempos 
desafiantes para todos os países, sem excepção 
In Revista Cargo Online| 23/03/2020  

 

APAT e ANTRAM pedem apoios adicionais face à ameaça do Covid-19 

A disseminação do COVID-19 encontra-se na fase exponencial em Portugal e o tempo é de reunir as forças logísticas do país para 
manter o fluxo de mercadorias a circular até àqueles que mais necessitam. 
In Supply Chain Magazine Online| 23/03/2020  

 

ANTRAM trabalha com o Governo para encontrar ideias que poderão ajudar o sector 

A ANTRAM trabalha com o Governo para encontrar ideias que poderão ajudar o sector , garantiu Pedro Polónio em mensagem 
audiovisual dirigida ao sector O contexto de pandemia vem contagiando todos os sectores da economia e adivinham-se tempos 
desafiantes para todos os países, sem excepção 
In Revista Cargo Online | 23-03-2020 

 

APAT e ANTRAM pedem apoios adicionais face à ameaça do Covid-19 

A disseminação do COVID-19 encontra-se na fase exponencial em Portugal e o tempo é de reunir as forças logísticas do país para 
manter o fluxo de mercadorias a circular até àqueles que mais necessitam. Para manter o actual "Estado de Resistência", tem 
sido fundamental o trabalho de alguns para poder assegurar bens essenciais aos portugueses, cuidados médicos e, dentro do 
possível, segurança 
In Supply Chain Magazine Online | 23-03-2020 

 

Gustavo Paulo Duarte: "Um sector mais regulado será bom para todos" 

Após seis anos à frente na liderança da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, Gustavo 
Paulo Duarte está na recta final do seu mandato, que fica pautado por várias conquistas para o sector 
In Eurotransporte Online | 20-03-2020  
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Levantamento das restrições à circulação de fim de semana na Europa 

Devido às alterações causadas pelo COVID19, foi efectuado o levantamento às restrições de circulação em alguns países da 
Europa 20 Março 2020 Em virtude das alterações causadas pelo COVID-19, a ANTRAM disponibiliza informação actualizada sobre 
a circulação durante o fim de semana em diversos países europeus, que passamos a transcrever: Alemanha As autoridades 
alemãs acabam de anunciar o levantamento das restrições à circulação de fim-de-semana (domingo das 00h00 às 22h00) para os 
veículos pesados que transportem produtos de higiene e alimentos de longa duração (produtos com prazo de validade longo) e 
que circulem nos estados da Baviera, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Baixa Saxônia 
In Pesados & Mercadorias Online | 20-03-2020 

 

Quarentena para quem entra em Portugal por causa do coronavírus. Vai haver exceções 

DGS anunciou isolamento profilático a partir de segunda-feira para quem entra em Portugal. ANTRAM diz à Renascença que a 
situação dos camionistas internacionais está a ser analisada. A Direção-Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira que, quem 
entrar em Portugal a partir de segunda-feira, será obrigado a ficar em isolamento profilático durante duas semanas 
In Renascença Online | 20-03-2020 

 

ANTRAM quer linha de crédito para o sector; APAT pede isenções e flexibilização de horários 

Aa ANTRAM e a APAT reivindicam mais apoios para as empresas, antecipando momentos de precariedade financeira num país 
onde a maioria das empresas é PME A propagação do novo coronavírus em Portugal levou Portugal a entrar em Estado de 
Emergência 
In Revista Cargo Online | 20-03-2020 

 

Covid-19: Portugal em estado de emergência - medidas 

Depois de ontem Marcelo Rebelo de Sousa ter decretado estado de emergência no país, os portugueses querem que medidas 
são essas. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 19/03/2020  

 

Covid-19. ASAE fiscaliza farmácias por suspeitas de aumento exorbitante de preços 

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a levar a cabo, nesta quinta-feira, uma operação a nível nacional 
de fiscalização em várias farmácias para perceber se os preços de produtos como o gel desinfectante, máscaras e luvas são os 
definidos por lei, avança o jornal "Público". 
In Executive Digest Online| 19/03/2020  

 

Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O Governo formalizou hoje, por diploma, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo 
Covid-19. 
In Gazeta Rural Online| 19/03/2020  

 

ASAE lança operação de fiscalização de farmácias por suspeitas de especulação de preços. 

Aumento exorbitante de preço de alguns produtos como gel desinfectante, máscaras de protecção ou luvas suscitam suspeitas 
de especulação. 
In PressNET Online| 19/03/2020  

 

Coronavírus: ASAE lança operação de fiscalização de farmácias 

Aumento exorbitante de preço de alguns produtos como gel desinfectante, máscaras de protecção ou luvas suscitam suspeitas 
de especulação. 
In Público Online| 19/03/2020  

 

Coronavírus: ASAE lança operação de fiscalização de farmácias por suspeitas de especulação de preços - Notícias 

A ASAE tem em curso esta quinta-feira uma operação de fiscalização de farmácias. 
In Rádio Nova Online| 19/03/2020  

 

Covid-19 em Portugal: ANTRAM 

Conversa com André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, que comenta as medidas anunciadas pelo ministro das Finanças 
e da Economia. 
In CM TV - CM Jornal Hora do Almoço| 18/03/2020  

 

Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens durante pandemia do coronavírus 

Será criado um relatório com medidas preventivas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento. 
In Correio da Manhã Online| 18/03/2020  

 

Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O Governo criou hoje, por diploma, um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo Covid19 
In Diário de Notícias da Madeira Online| 18/03/2020  
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Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens - Diário do Minho 

O grupo de trabalho tem duas semanas para apresentar um relatório com medidas preventivas ou corretivas destinadas a 
manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento. 
In Diário do Minho Online| 18/03/2020  

 

Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

Governo criou hoje um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens nos setores 
agroalimentar e do retalho. 
In Dinheiro Vivo Online| 18/03/2020  

 

Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O Governo criou hoje, por diploma, um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo Covid19 
In Notícias ao Minuto Online| 18/03/2020  

 

Covid19: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

Destaque · PortugalCovid19: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de benspor Notícias de 
CoimbraMarço 18, 2020Governo criou hoje, por diploma, um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo 
Covid19 
In Notícias de Coimbra Online| 18/03/2020  

 

Covid19: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

Lisboa, 18 mar 2020 (Lusa) - O Governo criou hoje, por diploma, um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições 
de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo 
Covid19 
In Porto Canal Online| 18/03/2020  

 

Grupo sobre abastecimento de bens tem duas semanas para apresentar relatório com medidas 

Grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens nos sectores agro-alimentar e do retalho 
foi hoje formalizado através de despacho do Governo. 
In Público Online| 18/03/2020  

 

Covid-19: Antram "muito preocupada" com falta de medidas para as transportadoras - Notícias 

Tweet18 de Março de 2020 | por LusaA Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
"está muito preocupada por no pacote de medidas lançado esta manhã não ver abrangidas as empresas de transporte", 
adiantou à Lusa o porta-voz da entidade, André Matias de Almeida 
In Rádio Nova Online| 18/03/2020  

 

Covid19: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O Governo formalizou hoje, por diploma, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de 
abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo 
Covid-19 
In S+ Online| 18/03/2020  

 

Covid19: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O Governo criou hoje, por diploma, um grupo de trabalho para acompanhar e avaliar as condições de abastecimento de bens 
nos setores agroalimentar e do retalho "em virtude das dinâmicas" de mercado determinadas pelo Covid19 
In S+ Online| 18/03/2020  

 

Covid-19: Antram "muito preocupada" com falta de medidas para as transportadoras 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) "está muito preocupada por no pacote 
de medidas lançado esta manhã não ver abrangidas as empresas de transporte", adiantou à Lusa o porta-voz da entidade, André 
Matias de Almeida 
In S+ Online| 18/03/2020  

 

Coronavírus: Governo cria grupo de trabalho para acompanhar abastecimento de bens 

O grupo de trabalho tem duas semanas para apresentar um relatório com "medidas preventivas ou corretivas" para manter ou 
restabelecer as normais condições de abastecimento nos setores agroalimentar e do retalho 
In Sábado Online| 18/03/2020  

 

Covid-19: Antram "muito preocupada" com falta de medidas para as transportadoras 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) "está muito preocupada por no pacote 
de medidas lançado esta manhã não ver abrangidas as empresas de transporte", adiantou à Lusa o porta-voz da entidade, André 
Matias de Almeida 
In Sapo Online - Sapo 24 Online| 18/03/2020  
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Câmara Municipal de Albufeira toma medidas de combate ao COVID-19 

A Câmara Municipal de Albufeira continua a acompanhar a evolução da infeção pelo novo Coronavírus - COVID-19. 
In Algarve Notícias Online| 17/03/2020  

 

Albufeira lança pacote de medidas para apoiar combate à COVID-19 

Município continua a acompanhar a evolução da infeção COVID-19 e, tendo em conta a ativação do Plano de Contingência do 
Município, bem como as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde, novas medidas 
foram implementadas. 
In Barlavento Online| 17/03/2020  

 

Albufeira apresenta apoios sociais e medidas preventivas 

A Câmara Municipal de Albufeira apresentou novas medidas e apoios sociais, para impedir a evolução do surto da pandemia de 
covid-19 e ajudar os cidadãos mais vulneráveis, anunciou a autarquia. 
In Jornal do Algarve Online| 17/03/2020  

 

Surto de coronavírus- Transporte de mercadorias 

Ficar em casa é a palavra de ordem para a maioria das pessoas face a pandemia de coronavírus, mas há quem não possa e tenha 
mesmo que viajar para o estrangeiro; é o caso dos motoristas do transporte de mercadorias que é óbvio não escondem o receio. 
In Renascença - Notícias| 17/03/2020  

 

ANTRAM vinca o seu empenho na mitigação dos efeitos do COVID-19 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) decidiu fazer a sua parte na mitigação 
dos efeitos deste surto, tendo como prioridade a protecção dos seus colaboradores e da comunidade associativa que recorre às 
instalações e serviços da Associação , revelou a entidade através de um comunicado, na sequência do estado de alerta decretado 
pelo governo português e das recomendações da DGS. 
In Revista Cargo Online| 17/03/2020  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA TOMA NOVAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19 

A Câmara Municipal de Albufeira continua a acompanhar a evolução da infeção pelo novo Coronavírus - COVID-19. 
In Voz do Algarve Online (A)| 17/03/2020  

 

Câmara de Albufeira lança plano de reforço à economia e às famílias 

Espaços e equipamentos públicos, transportes, economia, apoio social e familiar. 
In Algarve Primeiro Online| 17/03/2020  

 

Surto de coronavírus- Transporte de mercadorias 

Ficar em casa é a palavra de ordem para a maioria das pessoas face a pandemia de coronavírus, mas há quem não possa e tenha 
mesmo que viajar para o estrangeiro; é o caso dos motoristas do transporte de mercadorias que é óbvio não escondem o receio 
In Renascença - Notícias| 17/03/2020  

 

Albufeira | Câmara Municipal toma Novas Medidas de Combate ao Covid-19 

A Câmara Municipal de Albufeira continua a acompanhar a evolução da infeção pelo novo Coronavírus - COVID-19. 
In + Algarve Online| 16/03/2020  

 

A procura excessiva de produtos nos supermercados 

Segundo o Ministério da Agricultura, foi criado um Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Avaliação das Condições de 
Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas pelo Covid-
19 
In AgroNegócios Online| 16/03/2020  

 

Covid 19 - Albufeira toma novas medidas de apoio e prevensão 

A Câmara de Albufeira implementou novas medidas com o objetivo de minimizar os comportamentos de risco e a propagação do 
vírus no concelho, mas também a de apoiar famílias e agentes económicos locaisA Câmara Municipal de Albufeira implementou 
novas medidas com o objetivo de minimizar os comportamentos de risco e a propagação do vírus no concelho, mas também a 
de apoiar famílias e agentes económicos locais  
In DiáriOnline Online| 16/03/2020  

 

Covid 19 - Albufeira toma novas medidas de apoio e prevenção 

A Câmara de Albufeira implementou novas medidas com o objetivo de minimizar os comportamentos de risco e a propagação do 
vírus no concelho, mas também a de apoiar famílias e agentes económicos locaisA Câmara Municipal de Albufeira implementou 
novas medidas com o objetivo de minimizar os comportamentos de risco e a propagação do vírus no concelho, mas também a 
de apoiar famílias e agentes económicos locais  
In DiáriOnline Online| 16/03/2020  

 

ANTRAM solicita intervenção do Governo português na União Europeia 

No intuito de evitar perturbações da economia nacional, a ANTRAM solicitou ao Governo que aborde a Comissão Europeia para 
fornecer medidas as Estados Europeus16 Março 2020Tanscrevemos na integra o comunicado emitido pela ANTRAM:A IRU, da 
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qual a ANTRAM é membro, enviou uma carta à Presidente da Comissão Europeia a solicitar o apoio da Comissão Europeia e dos 
Estados-Membros para a crise do coronavírus 
In Pesados & Mercadorias Online| 16/03/2020  

 

Câmara Municipal de Albufeira toma novas medidas de combate ao COVID-19 

A Câmara Municipal de Albufeira continua a acompanhar a evolução da infeção pelo novo Coronavírus - COVID-19. 
In PlanetAlgarve Online| 16/03/2020  

 

A procura excessiva de produtos nos supermercados poderá criar problemas de abastecimento e distribuição? 

16 março 2020, segunda-feira foodmarketSegundo o Ministério da Agricultura, foi criado um Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar do Retalho em Virtude das 
Dinâmicas de Mercado determinadas pelo Covid-19 
In TecnoAlimentar Online| 16/03/2020  

 

Ponto de situação do coronavírus e medidas extraordinárias: Comunicação da IACA 

A IACA participou recentemente no Ministério da Economia, integrada na representação da FIPA, numa reunião com um 
conjunto de organizações (Associações e Entidades oficiais) que consubstancia o "Grupo de Acompanhamento e Avaliação das 
Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em virtude das Dinâmicas de Mercado 
determinadas pelo COVID-19", criado por Despacho dos Ministros da Economia e da Agricultura. 
In Voz do Campo Online| 14/03/2020  

 

Coronavírus em Portugal - ANTRAM 

Em Portugal já foram confirmados 112 infetados com o novo coronavírus. 
In SIC Notícias - Edição da Tarde| 13/03/2020  

 

Coronavírus em Portugal 

As empresas de transporte de mercadorias pedem à população para não correr a açambarcar bens nos supermercados. 
In TSF - Notícias| 13/03/2020  

 

Coronavírus em Portugal 

As empresas de transporte de mercadorias pedem à população para não correr a açambarcar bens nos supermercados. 
In TSF - Notícias| 13/03/2020  

 

Se as pessoas não açambarcarem "não vão faltar produtos" 

Paulo Duarte da ANTRAM pede aos camionistas para não entrarem em pânico e lembra que este é um momento de união. 
In TSF Online| 13/03/2020  

 

AAN alerta e atira expoMECÂNICA para nova data 

O expoMECÂNICA - Salão de Equipamentos, Serviços e Peças Auto, foi adiado para 5 a 7 de Junho por força dos 
desenvolvimentos relacionados com o Coronavírus. 
In Auto Aftermarket News Online| 05/03/2020  

 

ANTRAM e FECTRANS juntas pelo CCT 

A pedido da FECTRANS, a ANTRAM vai intervir junto das empresas suas associadas que não estarão a cumprir o CCT dos 
motoristas. 
In Transportes & Negócios Online| 05/03/2020  

 

Fectrans pediu intervenção da Antram com empresas não cumprem contratos 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reuniu-se hoje com a Antram e pediu a intervenção da 
associação junto de transportadoras que não estão a cumprir o Contrato Coletivo de Trabalho, disse à Lusa o seu coordenador. 
In Notícias ao Minuto Online| 04/03/2020  

 

Coronavírus: ANTRAM elenca acções preventivas no âmbito do transporte internacional 

A ANTRAM vem-se mostrando atenta face aos recentes desenvolvimentos do Coronavírus (Covid-19) e aos impactos do vírus no 
transporte rodoviário de mercadorias. 
In Revista Cargo Online| 03/03/2020  

 

ANTRAM e FECTRANS juntas pelo CCT 

A pedido da FECTRANS, a ANTRAM vai intervir junto das empresas suas associadas que não estarão a cumprir o CCT dos 
motoristas. 
In Transportes & Negócios Online| 05/03/2020  

 

Fectrans pediu intervenção da Antram com empresas não cumprem contratos 

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reuniu-se hoje com a Antram e pediu a intervenção da 
associação junto de transportadoras que não estão a cumprir o Contrato Coletivo de Trabalho, disse à Lusa o seu coordenador 
In Notícias ao Minuto Online| 04/03/2020  

 

http://pesadosemercadorias.com/pt/noticia/1269/antram-solicita-intervencao-do-governo-portugues-na-uniao-europeia
https://planetalgarve.com/2020/03/16/camara-municipal-de-albufeira-toma-novas-medidas-de-combate-ao-covid-19/
http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/a-procura-excessiva-de-produtos-nos-supermercados-podera-criar-problemas-de-abastecimento-e-distribuicao/
http://vozdocampo.pt/2020/03/14/ponto-de-situacao-do-coronavirus-e-medidas-extraordinarias-comunicacao-da-iaca/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6c51651-023c-4dd3-9850-e21969f30dc6&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a6bace5-2bcb-4281-b21f-2ab75b72d195&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=469a1fd0-e1bf-44b3-a8b0-e8618e7c32cb&userId=f22b19f7-8f0a-4121-8daa-a1a657805f43
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/se-as-pessoas-nao-acambarcarem-nao-vao-faltar-produtos-11924428.html
http://autoaftermarketnews.com/pt/noticias/vida/feiras/aan-alerta-e-atira-expomecanica-para-nova-data/
https://www.transportesenegocios.pt/antram-e-fectrans-juntas-pelo-cct/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1425987/fectrans-pediu-intervencao-da-antram-com-empresas-nao-cumprem-contratos
https://revistacargo.pt/coronavirus-antram-elenca-accoes-preventivas-no-ambito-do-transporte-internacional/
https://www.transportesenegocios.pt/antram-e-fectrans-juntas-pelo-cct/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1425987/fectrans-pediu-intervencao-da-antram-com-empresas-nao-cumprem-contratos


Coronavírus: ANTRAM elenca acções preventivas no âmbito do transporte internacional 

A ANTRAM vem-se mostrando atenta face aos recentes desenvolvimentos do Coronavírus e aos impactos do vírus no transporte 
rodoviário de mercadoriasA ANTRAM vem-se mostrando atenta face aos recentes desenvolvimentos do Coronavírus (Covid-19) e 
aos impactos do vírus no transporte rodoviário de mercadorias 
In Revista Cargo Online| 03/03/2020  

 

Coronavírus: ANTRAM elenca acções preventivas no âmbito do transporte internacional 

A ANTRAM vem-se mostrando atenta face aos recentes desenvolvimentos do Coronavírus e aos impactos do vírus no transporte 
rodoviário de mercadoriasA ANTRAM vem-se mostrando atenta face aos recentes desenvolvimentos do Coronavírus (Covid-19) e 
aos impactos do vírus no transporte rodoviário de mercadorias 
In Revista Cargo Online| 03/03/2020  

 

https://revistacargo.pt/coronavirus-antram-elenca-accoes-preventivas-no-ambito-do-transporte-internacional/
https://revistacargo.pt/coronavirus-antram-elenca-accoes-preventivas-no-ambito-do-transporte-internacional/

