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Aprovada legislação sobre os tempos de espera 

In SCMedia News (Supply Chain Magazine) | 30-06-2021 

Porto de Leixões estreia camião eléctrico 

Desde hoje, Leixões dispõe de um tractor 100% eléctrico para o transporte de cargas no interior do 
perímetro portuário. O Eco-Truck, como foi baptizado, enquadra-se na estratégia de descarbonização e 
transição energética do porto de Leixões, que se propõe atingir a neutralidade carbónica já em 2035 
In Transportes & Negócios Online | 29-06-2021  

 

Congresso da ANTRAM vai realizar-se em Outubro 

21 Junho 2021 A ANTRAM regressa este ano ao Algarve para realizar no seu congresso anual - um 
encontro entre Associados onde se debate, ao mais alto nível, questões pertinentes e relevantes 
relacionadas com o Transporte Rodoviário de Mercadorias, e onde se reflete sobre as principais 
dificuldades, desafios e oportunidades que o setor enfrenta 
In Pesados & Mercadorias Online | 21-06-2021  

 

Congresso da ANTRAM tem data marcada 

Saiba quando se irá realizar o encontro da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários 
de Mercadorias (ANTRAM). Depois de uma paragem forçada de um ano, o 20.º Congresso da ANTRAM 
regressa ao Algarve a 29 e 30 de Outubro, para um evento assente num novo paradigma e em diferentes 
moldes de organização, privilegiando todas as recomendações e orientações previstas pela Direcção 
Geral de Saúde 
In Eurotransporte Online | 15-06-2021  

 

Congresso ANTRAM de regresso: sector busca novas soluções na nova normalidade 

A associação ANTRAM retorna este ano ao Algarve para realizar, nos dias 29 e 30 de Outubro, o seu 
congresso anual, onde analisará o sector O Congresso da ANTRAM, está, neste 2021, de regresso: a 
associação retorna este ano ao Algarve para realizar, nos dias 29 e 30 de Outubro, o seu congresso anual 
- um encontro entre associados onde se debate, ao mais alto nível, questões pertinentes e relevantes 
relacionadas com o Transporte Rodoviário de Mercadorias, e onde se reflecte sobre as principais 
dificuldades, desafios e oportunidades que o sector enfrenta 
In Revista Cargo Online | 15-06-2021  

 

ANTRAM realiza Congresso em outubro 2021 

Adiado por um ano, devido à pandemia, a 20ª edição do Congresso da ANTRAM, vai ter lugar no Algarve 
em outubro próximo. A ANTRAM regressa este ano ao Algarve para realizar no seu congresso anual - um 
encontro entre Associados onde se debate, ao mais alto nível, questões pertinentes e relevantes 
relacionadas com o Transporte [ 
In Revista Pós-Venda Online | 15-06-2021  

 

ANTRAM retoma congressos em Outubro 

A ANTRAM anuncia para 29 e 30 de Outubro a realização do seu 20.º Congresso, retomando assim as 
reuniões anuais, depois da interrupção de 2020, por causa da pandemia. De acordo com o comunicado 
da associação dos transportadores rodoviários de mercadorias, o Congresso da ANTRAM realizar-se-á 
no Palácio de Congressos do Algarve, no Hotel Salgados Palace, em Albufeira 
In Transportes & Negócios Online | 15-06-2021  
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