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ANTRAM promove conferência digital 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) pretende debater os desafios do 
sector, decorrentes da pandemia. O evento, digital, parte da premissa de que a pandemia continua a desafiar a habilidade e 
mestria dos empresários do sector para contornar dificuldades, recuperar e inovar os seus negócios e está marcado para 2 e 3 de 
Dezembro, entre as 17 e as 19h 
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T&N reúne transportadores rodoviários 

Os transportadores rodoviários - de passageiros e de mercadorias - têm encontro marcado para 5.ª feira, em mais um Seminário 
do TRANSPORTES & NEGÓCIOS. O impacte da Covid-19, as propostas do Plano de Recuperação e Resiliência e do Orçamento de 
Estado, as mudanças impostas ou previstas com o Pacote da Mobilidade e o Green Deal da UE, os concursos para as concessões 
dos serviços de transporte público de passageiros e as suas consequências serão alguns dos temas a abordar 
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Circulação entre concelhos: como proceder? 

A Resolução do Conselho de Ministros impede a circulação entre concelhos, mas há excepções, entre elas para quem está a 
trabalhar. Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, o Governo impôs limites à circulação de pessoas entre 
concelhos, entre as 0h de 30 de Outubro e as 6h de 3 de Novembro As deslocações para fora do concelho de residência habitual 
só são permitidas em situações específicas, entre as quais para efeitos profissionais 
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Transportadores debatem a crise no Porto 

O Seminário de Transporte Rodoviário do TRANSPORTES & NEGÓCIOS regressa já na próxima quinta-feira, dia 29, numa parceria 
com a ANTROP e a ANTRAM. Em tempo de crise e de desafios inéditos, os transportadores rodoviários - de passageiros e de 
mercadorias - têm encontro marcado, a partir do Porto, para debaterem os problemas que os afligem agora e as possíveis saídas 
para o futuro 
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Motoristas: O que fazer em França? 

Perante o recolher obrigatório decretado em várias regiões francesas, é necessário que os motoristas internacionais se façam 
acompanhar de documentação específica. Saiba qual. O recolher obrigatório, imposto enquanto medida de contenção do 
contágio da Covid-19, vigora entre as 21h e as 6h da manhã na Ile de France, Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, 
Rouen, Saint-Étienne e Toulouse 
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ANTRAM debate mobilidade em Lisboa 

Num painel com a presença de várias entidades discutiram-se esta manhã, num Webinar, propostas e soluções para reorientar a 
mobilidade na capital portuguesa. A sessão, que contou com mais de 80 participantes, abriu com a intervenção do Presidente da 
Direcção Regional de Lisboa da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), 
Joaquim Vale, que deixou o mote para a discussão, com a apresentação de vários desafios da logística e mobilidade moderna 
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10 mil camiões atravessam VCI todos os dias 
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Webinar discute mobilidade em Lisboa 

O evento virtual é organizado pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), que 
decorre a 13 de Outubro. Entre o painel de convidados, estão o vereador da Mobilidade, Segurança, Economia e Inovação da 
Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar, Miguel de Castro Neto (Subdirector - NOVAIMS/UNL) e ainda um 
representante da EMEL, a confirmar 
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Tribunal declara extinção do SNMMP devido a desconformidades de carácter imperativo 

O Tribunal do Trabalho de Lisboa decidiu, em sentença, extinguir o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) O Tribunal do Trabalho de Lisboa decidiu, no passado dia 2 de Outubro, em sentença, extinguir o Sindicato Nacional 
dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), devido a desconformidades com preceitos legais de carácter imperativo  
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Foi extinto o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas 

Foi extinto o polémico sindicato que em 2019 deixou o país quase paralisado por causa da falta de combustíveis. Ministério 
Público tinha feito o pedido de extinção do Sindicato dos motoristas de matérias perigosas 
In TVI 24 - Notícias | 02-10-2020 

 
 
 

https://www.eurotransporte.pt/noticia/2/2636/antram-promove-conferencia-digital
https://www.transportesenegocios.pt/tn-reune-transportadores-rodoviarios/
https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/2633/circulacao-entre-concelhos-como-proceder
https://www.transportesenegocios.pt/transportadores-debatem-a-crise-no-porto/
https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/2602/motoristas-o-que-fazer-em-franca
https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/2585/antram-debate-mobilidade-em-lisboa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45f80626-a563-4feb-8dad-eb87736f19f4&analises=1&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724
https://www.eurotransporte.pt/noticia/8/2557/webinar-discute-mobilidade-em-lisboa
https://revistacargo.pt/tribunal-declara-extincao-do-snmmp-devido-a-desconformidades-de-caracter-imperativo/
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbe7a19e-9fbf-4313-9597-fbb9048c1c2f&userId=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724&userid=2dccf925-d672-4e57-8857-689dfaa9b724


Tribunal extingue sindicato dos motoristas de matérias perigosas 

O Tribunal do Trabalho de Lisboa decidiu hoje extinguir o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). "O 
Juízo do Trabalho de Lisboa declarou a extinção do SNMMP - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas 
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Associações de transporte rodoviário preocupadas com pós Brexit 

CONTINUAR A LER A ausência de um acordo pós Brexit está a preocupar as associações europeias de transporte rodoviário, que 
já enviaram uma carta aberta aos negociadores da União Europeia e do Reino Unido para que seja possível alcançar a um 
entendimento 
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Câmara faz apelo ao Governo para a interdição de pesados de mercadorias na VCI e a sua livre circulação na CREP 

O Executivo Municipal aprovou, na manhã do passado dia 07 de setembro, por unanimidade, uma proposta do presidente da 
Câmara do Porto, Rui Moreira, com duas recomendações dirigidas ao Governo relativas à Via de Cintura Interna (VCI) 
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