
Setembro 2020 
 
 

A ANTRAM decidiu adiar o seu 20º Congresso... 

A ANTRAM decidiu adiar o seu 20º Congresso Anual para 2021, que se realizará no mês de outubro, sensivelmente um ano após a 
data inicialmente prevista. 
In Revista Pós-Venda - Revista Pós-Venda Pesados | 30-09-2020 

 

Associações europeias de transporte rodoviário apelam para acordo pós Brexit 

As 32 associações apelam para uma garantia que o trânsito entre a União Europeia e o Reino Unido aconteça sem introdução de 
autorizações especiais de circulação e o recurso a sistemas de quotas A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias - e mais 32 associações empresariais europeias, sob a égide da IRU - World Road Transport 
Organisation, apelam aos negociadores da União Europeia e do Reino Unido para que cheguem a um acordo pós período de 
transição do Brexit, para o bem de todos os operadores económicos e da economia 
In Logística & Transportes Hoje Online | 30-09-2020 

 

ANTRAM apela a acordo pós-Brexit 

Juntamente com mais 32 associações empresariais europeis, sob a égide da IRU - World Road Transport Organization, a ANTRAM 
fez um apelo aos negociadores da União Europeia (UE) e do Reino Unido (RU) para chegarem a um acordo 
In Eurotransporte Online | 28-09-2020  

 

Associações Europeias de Transporte Rodoviários apelam a acordo pós-Brexit 

As associações europeias apelaram para obtenção de acordo para proteger a circulação de pesados de mercadorias entre a UE e 
Reino Unido A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e mais 32 associações 
empresariais europeias, sob a égide da IRU -World Road Transport Organisation, vieram a terreiro deixar um apelo aos 
negociadores da União Europeia (UE) e do Reino Unido para que cheguem a um acordo pós período de transição do Brexit, para o 
bem de todos os operadores económicos e da economia 
In Revista Cargo Online | 25-09-2020 

 

Brexit: ANTRAM apela a acordo UE-UK 

Sob a égide da IRU, 32 associações europeias, entre elas a ANTRAM, apelaram aos negociadores da UE e do Reino Unido para 
chegarem a acordo sobre o pós-Brexit. Na missiva endereçada a Michel Barnier e a David Frost, a ANTRAM e as demais apelaram 
às partes para chegarem a um acordo que garanta que o trânsito entre a UE e o Reino Unido e nos seus respetivos territórios 
dispense autorizações especiais ou o recurso ao sistemas de cotas 
In Transportes & Negócios Online | 25-09-2020 

 

Porto - Moção unânime pretende interditar camiões na VCI 
In Jornal de Notícias | 16-09-2020 

 

Novo pedido para que a CREP deixe de ser portajada 
In Jornal de Notícias | 08-09-2020 

 

Câmara propõe ao Governo a interdição de pesados de mercadorias na VCI e a sua livre circulação na CREP 

Câmara propõe ao Governo a interdição de pesados de mercadorias na VCI e a sua livre circulação na CREP O Executivo Municipal 
aprovou esta manhã, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, com duas recomendações 
dirigidas ao Governo relativas à VCI (Via de Cintura Interna) 
In Câmara Municipal do Porto Online - Porto.pt Online | 07-09-2020 
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