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Antena aberta: escalada de preços nos combustíveis 

Antena aberta: escalada de preços nos combustíveis. Convidados: João Queirós, Diretor de 
Negociação do Banco Carregosa; Ricardo Marques, Analista da IMF; Gustavo Paulo Duarte da 
ANTRAM; António Compri 
In Antena 1 - Antena Aberta | 23-02-2022 

 

Aplicação de sanções à Rússia - Possíveis efeitos 

Não é previsível que as sanções que foram impostas à Rússia venham a refletir-se na 
exportação de petróleo por parte da Rússia. Certo é que os preços dos produtos poderão 
subir cerca de 10%. Declarações de Ricardo Marques, analista de mercados financeiros; Paulo 
Duarte, ANTRAM; Nelson Lage, presidente da Agência para a Energia 
In Antena 1 - Notícias | 23-02-2022 

 

Combustíveis. Semana começa com nova subida 
In Inevitável | 21-02-2022 

 

"Isto é absolutamente incomportável". ANTRAM lembra que combustíveis aumentaram 27% no 
último ano 

"Isto é absolutamente incomportável". ANTRAM lembra que combustíveis aumentaram 27% 
no último ano Há 1h e 13min André Matias de Almeida, porta-voz da Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), considera que o preço dos 
combustíveis é "absolutamente incomportável" tanto para as transportadoras como para os 
cidadãos 
In CNN Portugal Online | 19-02-2022 

 

Combustíveis sofreram o oitavo aumento consecutivo 

Os combustíveis sofreram o oitavo aumento consecutivo, já se vende gasolina 2 euros o litro. 
André Matias de Almeida diz que é obrigatório que o Governo resolva este problema. 
In CNN Portugal - CNN Sábado | 19-02-2022 

 

Mesa redonda: e se o cliente não puder ter tudo o que quer em pouco tempo? 
In Jornal Económico (O) | 11-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 
In Leme (O) | 17-02-2022 

  

Transportadoras entre a aposta na sustentabilidade e o apelo a mais apoio 

Setor dos transportes e logística alerta para a necessidade de se adotar medidas de imediato 
para travar o impacto do aumento dos combustíveis, numa altura em que as fontes 
alternativas de energia também são caras 
In Jornal Económico Online (O) | 10-02-2022 

 

Mesa Redonda JE. E se o cliente não puder ter tudo o que quer em pouco tempo? 

A logística vai ter de mudar de vida. Ou pelo menos vai ter de repensar o que vai fazer no 
futuro. Mas isso não quer dizer que seja a única a adaptar-se a uma nova realidade em que o 
mundo pára de uma hora para a outra 
In Jornal Económico Online (O) | 10-02-2022 
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´Comboio da liberdade´. Camionistas portugueses convidados a aderir ao protesto europeu 
recusam participar: "Não faz sentido" 

Em causa está uma marcha em Bruxelas, marcada para o dia 14 de fevereiro, inspirada nas 
manifestações que atualmente ocorrem no Canadá contra as restrições da pandemia 
'Comboio da liberdade'. Camionistas portugueses convidados a aderir ao protesto europeu 
recusam participar: "Não faz sentido" Por Simone Silva em 15:28, 10 Fev 2022 Camionistas e 
motoristas de pesados de toda a Europa estão a planear um 'Comboio da Liberdade' para 
protestar contra as políticas restritivas da Covid-19 
In MultiNews Online | 10-02-2022 

 

´Comboio da liberdade´. Camionistas portugueses recusam aderir ao protesto europeu contra 
as restrições da Covid-19 

Em causa está uma marcha em Bruxelas, marcada para o dia 14 de fevereiro, inspirada nas 
manifestações que atualmente ocorrem no Canadá contra as restrições da pandemia 
'Comboio da liberdade'. Camionistas portugueses recusam aderir ao protesto europeu contra 
as restrições da Covid-19 Por Simone Silva em 15:28, 10 Fev 2022 Camionistas e motoristas 
de pesados de toda a Europa estão a planear um 'Comboio da Liberdade' para protestar 
contra as políticas restritivas da Covid-19 
In MultiNews Online | 10-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

07 Fevereiro 2022 Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma 
ação de sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Pesados & Mercadorias Online | 07-02-2022 

 

Camionistas passam a ser obrigados a registar passagem de fronteiras no tacógrafo digital? 

O que está em causa? "A partir de hoje [dia 2 de fevereiro], para os veículos equipados com 
tacógrafos digitais [aparelho que regista informações sobre a condução], será obrigatório 
registar a passagem de fronteira 
In Polígrafo Online | 06-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntas para melhorar acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

Segundo a APS, a Express Gate é uma das soluções tecnológicas que permite agilizar o processo 
de entrega e levante de contentores A APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve e 
a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias , 
numa iniciativa conjunta, realizaram esta semana uma ação de sensibilização para a utilização 
da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Sul Informação Online | 05-02-2022 

 

Destaques do dia: veja o que foi notícia na Rádio Campanário 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI! 
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/porto-de-sines-e-antram-juntos-na-
melhoria-do-acesso-a-portaria-rodoviaria-do-terminal-xxi Cantor Alentejano Vitorino 
galardoado com o Prémio Pedro Osório 2022!(c/fotos) https://www 
In Rádio Campanário Online | 05-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 
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Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma acção de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Logística Moderna Online | 04-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Eurotransporte Online | 04-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI! 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Rádio Campanário Online | 04-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso ao Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Transportes & Negócios Online | 04-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Voz do Algarve Online (A) | 04-02-2022 

 

Melhorar a produtividade do transporte 

Pedro Polónio Presidente da Direcção da ANTRAM É impossível falar sobre como foi, no ano de 
2021, e como será no ano de 2022 o transporte rodoviário de mercadorias sem nos referimos 
à Covid e ao gasóleo 
In Transportes & Negócios Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do Acesso à Portaria Rodoviária do Terminal XXI 

Twitter Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In + Algarve Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

2022-02-03 Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do 
Terminal XXI Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação 
de sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In APP - Associação dos Portos de Portugal Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 
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Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma acção de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Correio de Lagos Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM melhoram acesso à portaria do Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In DiáriOnline - Região Sul Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

O Porto de Sines e a ANTRAM realizaram uma ação de sensibilização para a utilização da Express 
Gate na portaria rodoviária do Terminal de Contentores de Sines, foi hoje divulgado. De acordo 
com a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), em comunicado, a Express Gate 
é uma das soluções tecnológicas que permitem "agilizar o processo de entrega e levante de 
contentores" no Terminal XXI 
In M24 Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM melhoram acesso à portaria do Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma acção de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI 
In Notícias de Sines Online | 03-02-2022 

 

Porto de Sines e ANTRAM juntos na melhoria do acesso à portaria rodoviária do Terminal XXI 

Numa iniciativa conjunta entre o Porto de Sines e a ANTRAM, teve lugar uma ação de 
sensibilização para a utilização da Express Gate na portaria rodoviária do Terminal de 
Contentores de Sines - Terminal XXI A Express Gate é uma das soluções tecnológicas que 
permitem agilizar o processo de entrega e levante de contentores no Terminal XXI, sendo 
possível realizar agendamentos prévios, de acordo com a disponibilidade do terminal, por 
forma a reduzir tempos de espera, agilizando processos e contribuindo para o aumento da 
eficiência, ao longo de toda a cadeia logística 
In Rádio Sines Online | 03-02-2022 
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