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Webinar Digitalização do Transporte Terrestre e-CMR é já dia 9 de Junho 

Perante os desafios de digitalização que se colocam ao transporte terrestre, como forma de ajudar as 
empresas a tornarem-se mais ágeis e competitivas, e para apresentar a solução de desmaterialização do 
CMR em Portugal e na Europa, a Maeil promove, no dia 9 de Junho, um webinar denominado 
'Digitalização do Transporte Terrestre e-CMR' 
In Supply Chain Magazine Online | 31-05-2021  

 

Transportes: Empresas preocupadas com falta de apoio para sair da crise 

As empresas do principal meio de transporte de mercadorias em Portugal queixam-se da situação de 
estrangulamento que resultou da pandemia e viram-se para o governo para conseguiram apoios que 
consideram essenciais para manter oa atividade 
In Jornal Económico Online (O) | 26-05-2021  
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In Jornal Económico (O) - Transportes & Logística | 21-05-2021 

 

ANTRAM admite formas de luta "mais assertivas" 

Sem respostas da tutela e com os associados à beira de um ataque de nervos, a ANTRAM admite 
"formas de luta mais assertivas e concertadas" na defesa do transporte rodoviário de mercadorias. A 
reunião geral de associados da ANTRAM, realizada no passado sábado, juntou uma plateia 
"manifestamente exasperada", nas palavras da associação 
In Transportes & Negócios Online | 14-05-2021  

 

ANTRAM avisa: sector está estrangulado e situação não se pode adiar mais 

A ANTRAM revelou que a reunião mostrou uma plateia de associados exasperada face ao que se está a 
passar actualmente com o sector Em comunicado emitido esta Quinta-feira (dia 13 de Maio), a 
ANTRAM relatou a decorrência de uma Reunião Geral de Associados, que serviu para analisar as 
grandes problemáticas do transporte rodoviário de mercadorias e alertar a tutela para a situação de 
inexistência de respostas concretas face às persistentes lacunas que assolam o sector 
In Revista Cargo Online | 14-05-2021  

 

ANTRAM realiza Reunião Geral com Associados 

A Reunião Geral de Associados da ANTRAM teve como como principal objectivo apresentar aos 
associados presentes aquela que tem sido a linha de actuação da Associação em sede de intervenção 
junto do governo 
In Eurotransporte Online | 13-05-2021  

 

ANTRAM reúne associados e vinca enormes preocupações quanto à fragilidade das empresas 

A ANTRAM realizou, no dia 8, uma Reunião Geral de Associados, apresentando a linha de actuação 
junto do governo e as respostas da tutela A ANTRAM realizou, no passado dia 8, uma Reunião Geral de 
Associados, visando apresentar a linha de actuação da associação junto do governo e as respostas 
dadas pela tutela 
In Revista Cargo Online | 13-05-2021  
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ANTRAM define prioridades para "renovar" o setor dos transportes 

No passado dia 8 de maio a ANTRAM realizou a reunião geral de Associados, que teve como como 
principal objetivo apresentar aquela que tem sido a linha de atuação da associação em sede de 
intervenção junto do governo 
In Revista Pós-Venda Online | 13-05-2021  

 
 

Profitecla avança com a criação de um curso de logística em Viseu 

Destaque IPTrans traz a sua experiência para Viseu “O IPtrans vai ajudar a encontrar um coordenador 
de curso, participar na divulgação, apoiar no que respeita à área tecnológica, na contratação dos 
professores e na articulação com as empresas”, explicou José Bourbon 
In Diário de Viseu | 13-05-2021  

 

Profictela Viseu e IPTrans criam oferta formativa em logística 

A Profitecla de Viseu e o IPTrans assinaram dois protocolos de colaboração, no âmbito da 
concretização da oferta formativa em logística para a cidade de Viseu e Região CIM de Dão Lafões. 
Com esta parceria pretende-se responder de forma eficaz e com o apoio da experiência do IPTrans, a 
uma necessidade de recrutamento das empresas [ 
In Supply Chain Magazine Online | 12-05-2021  
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