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Estudo sobre transporte de mercadorias 

Participe e dê a sua opinião, são apenas 2 minutos. A Eurotransporte, em conjunto com o IPAM 
- The Marketing School e com o apoio da ANTRAM, está a desenvolver um estudo sobre a 
perspectiva dos operadores portugueses relativamente ao Transporte Rodoviário de 
Mercadorias 
In Eurotransporte Online | 25-02-2021 

 
 

Sindicato pede que motoristas não façam descargas 

No braço de ferro entre empresas de distribuição e transporte de mercadorias, foi pedido aos 
motoristas que não façam descargas de mercadorias. Em cima da mesa está ainda a 
possibilidade de avançarem para uma greve de zelo 
In TVI - Jornal da Uma | 25-02-2021 

 
 

Sindicato pede que motoristas não façam descargas 

No braço de ferro entre empresas de distribuição e de transporte de mercadorias, foi pedido 
aos motoristas que não façam descargas de mercadorias. Em cima da mesa está ainda a 
possibilidade de os profissionais avançarem para uma greve de zelo 
In TVI24 - Notícias | 25-02-2021 

 

"Um embuste". Sindicato de motoristas não reconhece habilitações para operar máquinas de 
cargas e descargas 

Sindicato relembra que "mais de 90% dos motoristas não têm qualquer formação ou 
habilitação nesse sentido" e como tal quem assina esse documento "está a prestar falsas 
declarações". O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) classifica como 
"um embuste" a declaração onde o motorista reconhece que está habilitado para operar 
máquinas de transporte e elevação de cargas e descargas 

In Jornal Económico Online (O) | 23-02-2021 

 

APED diz que não faltarão bens nos supermercados 

A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição garante que não faltarão bens 
essenciais nos supermercados. Esta é a associação que representa as grandes cadeias de 
distribuição, mas os sindicatos de motoristas e transportadoras consideram o oposto 
In TVI - Jornal das 8 | 19-02-2021 

 
 

Transportadoras ameaça com greve que pode levar à rutura de stocks nos supermercados 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, que representa os grandes 
supermercados, garante que não faltarão bens essenciais nos supermercados. Mas os 
sindicatos de motoristas e transportadoras consideram o contrário 
In TVI 24 Online | 19-02-2021 

 
 

Ameaça de greve que pode levar à rutura de stocks nos supermercados 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, que representa os grandes 
supermercados, garante que não faltarão bens essenciais nos supermercados. Mas os 
sindicatos de motoristas e transportadoras consideram o contrário 
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In TVI 24 Online | 19-02-2021 

 
 
 

Sindicatos e ANTRAM denunciam distribuidoras 

Há um novo braço-de-ferro entre empresas de distribuição e o transporte de mercadorias. 
Transportadoras e motoristas denunciam abusos dos grandes armazéns e o conflito pode levar 
a uma greve de zelo com implicações diretas no fornecimento de bens essenciais 
In TVI - Jornal das 8 | 18-02-2021 

 

ANTRAM alerta associados sobre assinatura de declaração 

Em causa está uma declaração que o grupo Supply Chain do DIA está a fazer chegar às empresas 
de transporte, para que declarem que reconhecem não existir qualquer proibição legal que 
impeça os seus motoristas de efetuarem as operações de descarga 
In Eurotransporte Online | 04-02-2021 

 

ANTRAM alerta: podem faltar bens de primeira necessidade em Portugal 

Testes à Covid-19 com 48 horas de antecedência, exigidos por exemplo na Alemanha, estão a 
atrasar as entregas. Associação que representa o transporte de mercadorias apela a resposta 
concertada da UE.  
In Observador Online | 02-02-2021 

 
 

ANTRAM teme falta de bens de primeira necessidade - Comentário de André Matias de Almeida 

A ANTRAM, a Associação de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, alerta que as 
restrições dos camiões podem originar a falta de bens de primeira necessidade. Comentário de 
André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM 
In TVI24 - Especial 24 | 01-02-2021 

 
 

ANTRAM teme falta de bens de primeira necessidade 

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, alerta para a necessidade de se criar um 
corredor rápido de testagem para os camionistas, de forma a evitar maiores constrangimentos 
nos transportes de mercadorias 
In TVI24 - Notícias | 01-02-2021 
 
 

Restrições à circulação dos camiões pode dar origem à "falta de bens de primeira necessidade", 
alerta ANTRAM 

André Matias Almeida, porta-voz da ANTRAM, critica "medidas aleatórias tomadas por vários 
países", nomeadamente no que toca à realização de testes Covid. "É necessária intervenção da 
UE". Diogo Tei 
In Observador Online | 01-02-2021 
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