COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM PREPARA 15º CONGRESSO E COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS
DA ASSOCIAÇÃO

Lisboa, 1 de julho de 2015
A ANTRAM realiza nos dias 23 e 24 de outubro, no EPIC SANA Algarve Hotel, o seu 15º
Congresso, que este ano é enriquecido com as comemorações dos 40 anos de existência da
Associação.
Dedicado ao tema “SINERGIAS QUE NOS UNEM” o evento terá enfoque não só na história da
Associação, que este ano comemora 40 anos, mas sobretudo, nas relações que foram
construídas e no esforço coletivo que hoje em dia se mantém e edifica, e que serão a base
futuro da ANTRAM.
Contaremos, neste evento, com a presença de ilustres oradores e individualidades bem
conhecedoras da realidade setorial. De realçar que o primeiro painel se prima pela presença
de personalidades ligadas à cena política e economia nacional, e cujos contributos se revelam
essenciais para quem diariamente trabalha no setor. Os restantes painéis são sobretudo de
teor técnicos, versando temas ligados à operacionalidade e ao desenvolvimento da atividade
das empresas.
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Para assinalar os 40 anos ANTRAM destacamos a realização de uma exposição fotográfica
intitulada “ANTRAM - 40 anos com história”, com imagens recolhidas do espólio fotográfico
da Associação, ilustrando alguns dos momentos fulcrais da atividade da ANTRAM no
desempenho da sua missão.
Complementarmente será lançada uma Brochura Comemorativa dos 40 Anos ANTRAM que
contará com o testemunho de algumas entidades e personalidades ligadas à vida associativa, à
Associação e ao setor dos transportes.

Para mais informações contactar:
ANTRAM - Serviços Centrais
Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt
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