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Alemanha dificulta entrada de bens portugueses 

Os camionistas portugueses podem ter problemas nas viagens para a Alemanha, por causa dos 
testes negativos obrigatórios que têm de apresentar à entrada no país. As transportadoras 
nacionais já falam de enormes dificuldades para os motoristas e de obstáculos a curto prazo na 
troca de mercadorias entre os 2 países 
In TVI24 - Jornal das 8 | 29-01-2021 

 

ANTRAM deixa avisos 

Fica também um aviso da ANTRAM, pode vir aí uma rutura no abastecimento comercial. As 
recentes medidas de circulação transfronteiriça estão a preocupar a Associação Nacional de 
Transportadores de Mercadorias que fala em falta de regras comuns aos países comunitários 
para a circulação na Europa, começando mesmo pela Alemanha que vai exigir um teste COVID 
aos motoristas com 48 horas de antecedência, uma medida que diz André Matias, ser 
impraticável 
In Renascença - Notícias | 29-01-2021 

 

Alemanha exige testes Covid a portugueses 

Desde hoje, os motoristas portugueses que queiram entrar / circular na Alemanha têm de 
apresentar um teste negativo à Covid-19, alerta a ANTRAM. O agravar da pandemia em 
Portugal e as novas recomendações europeias para tentar conter a propagação da doença, 
isolando as regiões mais afectadas, está a dificultar sobremaneira a actividade dos 
transportadores portugueses de mercadorias 
In Transportes & Negócios Online | 27-01-2021 

 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter um aumento de 4,72%. O salário base vai 
subir de 700 para 733 euros. "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN", diz José Manuel 
Oliveira. Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 
4,72%, que elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou esta 
terça-feira fonte sindical 
In Observador Online | 20-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Destak Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 
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19 Jan 2021 | 17:52 Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento 
salarial de 4,72%, que elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, 
informou hoje fonte sindical 
In Impala Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, José Manuel 
Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário mínimo nacional, tal como 
está previsto no respetivo contrato coletivo de trabalho 
In Jornal Económico Online (O) | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Lisboa, 19 jan 2021 (Lusa) - Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um 
aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 
euros, informou hoje fonte sindical 
In Mundo Atual Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Notícias ao Minuto Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo [ 
In Penacova Actual Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Lisboa, 19 jan 2021 (Lusa) - Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um 
aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 
euros, informou hoje fonte sindical 
In Porto Canal Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Um motorista de pesados de mercadorias que faz percurso internacional e tenha três 
diuturnidades, passará a ganhar mais 58,25 euros, referiu O CCT do setor do transporte de 
mercadorias abrande cerca de 50 
In Postal do Algarve Online | 19-01-2021 
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Motoristas de pesados terão este mês actualização salarial de 4,72%, adiantou a FECTRANS 

Os motoristas de pesados vão ter um aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário base do 
sector dos actuais 700 euros para 733 euros De acordo com informações avançadas pelo 
coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), José 
Manuel Oliveira, os motoristas de veículos pesados de mercadorias vão ter, já neste mês de 
Janeiro, um aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário base do sector dos actuais 700 
euros para 733 euros 
In Revista Cargo Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In RTP Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical. Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Sapo Online - Sapo 24 Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de camião aumentados 4,7% 

Os motoristas de camião terão este mês um aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário 
base do sector, dos actuais 700 para 733 euros, segundo a Fectrans. "Esta actualização salarial 
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é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um aumento melhor, como está previsto 
no CCT do sector", disse José Manuel Oliveira à "Lusa", após uma reunião, por 
videoconferencia, com a ANTRAM 
In Transportes & Negócios Online | 19-01-2021 

 
 

Motoristas de pesados vão ter este mês atualização salarial de 4,7% 

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que 
elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte 
sindical Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
(Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário 
mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho 
(CCT) "Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um 
aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência 
Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) 
In Visão Online | 19-01-2021 

 

ANTRAM alerta para requisitos de entrada em vários países 

Veja quais são os procedimentos de entrada na Alemanha e Holanda, bem como na fronteira 
ente o Reino Unido e França. Na Alemanha, desde 14 de Janeiro, está em vigor nova 
regulamentação, que obriga ao cumprimento de algumas directrizes para entrada no país 
In Eurotransporte Online | 15-01-2021 

 

Antigas SCUT têm novo regime de descontos 

Estas auto-estradas têm, desde esta segunda-feira (11 de Janeiro), custos atenuados para os 
utilizadores. A 31 de Dezembro de 2020, foi publicada a Portaria n.º 309-B/2020 que 
determinou a aprovação de medidas de uniformização e atenuação de custos para os 
utilizadores de autoestradas (ex-SCUT) 
In Eurotransporte Online | 12-01-2021 

 

Catalunha proíbe circulação de pesados devido à queda de neve 

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
informa que o Serviço Catalão de Trânsito informou esta entidade que será proibida a 
circulação a veículos pesados na Catalunha 
In Diário do Distrito Online | 08-01-2021 

 
 

Pedro Polónio e os transportes rodoviários 

Presidente da ANTRAM analisa o presente e futuro de um setor decisivo no PIB europeu. Desde 
a pandemia da chamada "gripe espanhola" de 1918, o mundo nunca havia vivido uma situação 
idêntica, mas à época os veículos de transporte por estrada estavam apenas no início de uma 
grande aventura 
In Renascença Online | 08-01-2021 

 

Restrições ao transporte internacional 

A ANTRAM fez um levantamento das novas regras em curso e, Espanha, Itália e Noruega, para 
os transportadores em trânsito nestes países. Saiba quais as novidades a ter em conta 
relativamente ao transporte internacional em Espanha, Itália e Noruega 
In Eurotransporte Online | 06-01-2021 
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Dúvidas sobre o novo Código da Estrada 

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) 
está a preparar um Workshop sobre esta temática para a próxima sexta-feira. A ANTRAM está 
a promover um workshop online dedicado à temática "Alterações ao Código da Estrada - Novas 
Regras para 2021" 
In Eurotransporte Online | 05-01-2021 

 

Reino Unido abre novos centros de testagem de Covid-19 para motoristas de pesados 

O Reino Unido vai abrir novos centros de testagem ao covid19 destinado a motoristas de 
veículos pesados/ligeiros de mercadorias, antes de entrarem em Kent com destino a França. 
Existem atualmente no Reino Unido cerca de 23 novos centros de testagem destinados e o 
Departamento de Transportes britânico anunciou que ao longo dos próximos dias serão 
abertos mais centros de testagem em território britânico 
In Diário do Distrito Online | 04-01-2021 
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