COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM PARTICIPA EM DEBATE SOBRE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Evento:
Data:
Local:

Apresentação da BIZCARGO – Logística Colaborativa Global
12 de setembro
Porto de Leixões, Leça da Palmeira

Lisboa, 5 de setembro de 2017 - Na próxima terça-feira, 12 de setembro, a ANTRAM marca
presença na apresentação da BIZCARGO – Logística Colaborativa Global, plataforma online que
ajuda as empresas a procurar, contratualizar e acompanhar a melhor solução de serviços
logísticos, harmonizando os processos de procura, cotação, booking eletrónico e execução.
Gustavo Paulo Duarte, presidente da ANTRAM, participará no debate aberto sobre as novas
dinâmicas e desafios da logística e dos transportes, defendendo a perspetiva dos operadores
rodoviários. O debate conta com a participação de representantes de outros subsetores, como
Joana Nunes Coelho (Associação dos Transitários de Portugal) ou Luís Paz da Silva (Associação
dos Agentes de Navegação de Portugal) e, ainda, com empresas como a EFACEC, a Sonae
Arauco ou a Sogrape.
Além da demonstração da plataforma e do debate aberto, o evento promove a reflexão sobre
o impacto da nova solução digital, tanto no setor como na economia nacional, na qual se
espera a presença da Agência Nacional de Inovação e dos Ministérios do Mar e da Economia. A
conferência decorre no Auditório Infante D. Henrique, no Porto de Leixões, entre as 14h00 e as
18h30.
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.
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