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Natal - Empresas de transportes multiplicam operações para responder à procura 
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Empresas de transportes multiplicam operações para o Natal 

Investimentos em instalações, na aquisição de viaturas, em recursos humanos e em aquisições e 
parcerias denotam um setor com ambições de expansão em várias frentes. Com a pandemia muitos 
foram os portugueses que "descobriram" o comércio eletrónico 
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Empresas de transportes multiplicam operações para responder à procura 

Investimentos em instalações, na aquisição de viaturas, em recursos humanos e em aquisições e 
parcerias denotam um setor com ambições de expansão em várias frentes. Operadores viram-se 
obrigados a contratar mais pessoas e reforçar a frota para Natal 
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Dez anos de protesto contra portagens nas antigas Scut 
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ABMN promove webinar sobre importância do controlo de custos 

O software aTrans, da ABMN, irá dinamizar um webinar sobre a importância do controlo de custos, 
com a participação da ANTRAM. Carlos Oliveira da ANTRAM antecipará a conjuntura do setor para 
2022 e Rui Novais apresentará as ferramentas de apoio à gestão de custos no aTrans 
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aTrans promove webinar - Eurotransporte 

O evento online vai tratar a importância do controlo de custos e terá a participação da ANTRAM. Carlos 
Oliveira da ANTRAM antecipará a conjuntura do sector para 2022 e Rui Novais apresentará as 
ferramentas de apoio à gestão de custos no aTrans 
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Portagens são cobradas na A25 e A24 há já dez anos 

Utentes e empresários do setor dos transportes ainda contestam a cobrança nas autoestradas que já 
foram gratuitas. Muitos foram os protestos contra a introdução das taxas, mas as ações de luta 
poderão retomar no futuro próximo Diário Faz esta quinta-feira dez anos desde que foram introduzidas 
as portagens na A25 e A24 
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