COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM PROMOVE WORKSHOP SOBRE AS ALTERAÇÕES NO SETOR DOS
TRANSPORTES EM LISBOA
Data:
Hora:
Local:
Morada:

23 de março
14h00
Instalações ANTRAM, em Lisboa
Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha, Lisboa

Lisboa, 13 de março de 2017 - Depois de Porto, Coimbra, Évora e Faro, é a vez de a capital
receber o workshop temático promovido pelo ANTRAM e dirigido às empresas do setor dos
transportes de mercadorias.
Durante a sessão – agendada para 23 de março, às 14h00 – serão abordados alguns dos temas
que marcam a atualidade do setor, como por exemplo o regime de reembolso parcial do
gasóleo profissional, nomeadamente no que respeita aos postos de abastecimento e às
instalações de consumo próprio (ofício circulado da autoridade tributária e aduaneira).
Também as questões relacionadas com o salário mínimo francês (Loi Macron), destacando-se,
aqui, a aplicação, as normas e as obrigações declarativas, ou as alterações relativas às zonas
europeias com proteção ambiental – com referência aos veículos sujeitos a vinheta ou registo
e ao modo de aquisição ou registo – serão abordadas no workshop.
O encontro, que decorre nas instalações da ANTRAM, na Rua Cintura do Porto de Lisboa, na
Matinha, em Lisboa, conta com a presença de Ana Souta, do departamento jurídico da
ANTRAM, e de José Encarnação, membro da assessoria internacional e setorial da Associação.

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa,
Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte
profissional de mercadorias. A associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o
poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas do setor,
defendendo os interesses e direitos dos associados.
Para mais informações contactar:

Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 707 201 007
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