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Entrevista a Pedro Polónio 

Amanhã, 18 de Março, às 14h30, assista aqui à entrevista a Pedro Polónio, Presidente da 
ANTRAM. Tags: AntramEntrevistaPedro Polónio 
In Transportes & Negócios Online | 18-03-2021 

 

Empresas de camionagem falsificam testes à COVID-19 

Há empresas de camionagem a falsificar testes à COVID-19 para que os motoristas possam 
entrar na Alemanha. Os alemães exigem teste negativo sempre mas para não terem custos 
algumas destas empresas pedem aos próprios motoristas para mostrarem resultados de 
testes que nunca fizerem 
In RTP1 - Telejornal | 13-03-2021 

 

Covid-19. Empresas falsificam análises para camionistas entrarem na Alemanha 

Sindicato confirmou ao JN a falsificação de análises à Covid-19 por parte de empresas de 
mercadorias. Desde janeiro que é obrigatório apresentar teste com resultado negativo para 
entrar na Alemanha. Algumas empresas de transportes de mercadorias têm falsificado testes 
à Covid-19 para os seus trabalhadores puderem entrar na Alemanha 
In Observador Online | 13-03-2021 

 

Falsos certificados de testes à COVID-19 

Há empresas a falsificar certificados de COVID para que os motoristas possam entrar na 
Alemanha. A situação é confirmada pelo sindicato que diz estar a reunir provas para 
apresentar queixa. Comentários de Anacleto Rodrigues, Sindicato Independente dos 
Motoristas de Mercadorias 
In SIC - Primeiro Jornal | 13-03-2021 

 

Empresas falsificam análises à covid-19 para camionistas entrarem na Alemanha 
In Jornal de Notícias | 13-03-2021 

 

CNDT reuniu-se pela primeira vez em 2021 

Foram apresentados e debatidos os principais desafios que se colocam aos sectores dos 
transportes e da logística, com grande enfoque no transporte marítimo, portos e transporte 
terrestre. A Comissão Nacional para a Simplificação e Digitalização dos Transportes e Logística 
(CNDT), presidida pela DGRM, realizou a sua primeira reunião de trabalho de 2021 
In Eurotransporte Online | 10-03-2021 

 

CNDT realizou primeira reunião de 2021 

2021-03-09 CNDT realizou primeira reunião de 2021 A Comissão Nacional para a 
Simplificação e Digitalização dos Transportes e Logística (CNDT), presidida pela DGRM, 
realizou a sua primeira reunião de trabalho de 2021, na qual foram apresentados e debatidos 
os principais desafios que se colocam aos setores dos transportes e da logística, com grande 
enfoque no transporte marítimo, portos e transporte terrestre 
In APP - Associação dos Portos de Portugal Online | 10-03-2021 

 

CNDT retomou os trabalhos em 2021 

A Comissão Nacional para a Simplificação e Digitalização dos Transportes e Logística (CNDT) 
realizou a primeira reunião de trabalho de 2021. No encontro, presidido pela DGRM, foram 
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apresentados e debatidos os principais desafios que se colocam aos sectores dos transportes 
e da logística, com grande enfoque para o transporte marítimo, portos e transporte terrestre 
In Transportes & Negócios Online | 08-03-2021 
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