COMUNICADO DE IMPRENSA
MINISTRO DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
PARTICIPA NO 17º CONGRESSO ANTRAM
Evento:
Data:
Local:

17º Congresso Nacional da ANTRAM
20 e 21 de outubro
Palácio de Congressos do Algarve – Hotel Salgados Palace

Lisboa, 16 de outubro de 2017 – É já esta sexta-feira e sábado, 20 e 21 de outubro, que a
ANTRAM promove a 17ª edição do seu Congresso anual, o maior evento nacional do setor dos
transportes de mercadorias.
Com o mote “o futuro começa hoje”, o evento debate os grandes desafios que reserva o
futuro do setor a nível europeu.
Pedro Marques – ministro do Planeamento e das Infraestruturas –, o eurodeputado Francisco
Assis, Fernando d’Oliveira Neves (diplomata e antigo secretário de Estado dos Assuntos
Europeus) e António Ramalho (CEO do Novo Banco) são apenas algumas das presenças
confirmadas no congresso que conta com dezenas de players relevantes do setor.
A abertura do evento, que decorre no Algarve, está a cargo de Gustavo Paulo Duarte,
presidente da ANTRAM.
Enquanto o programa do primeiro dia pretende dar uma resposta à pergunta “União Europeia
ou Europa de Nações?”, refletindo sobre o futuro do mercado único europeu, o segundo será
dedicado inteiramente ao caso português, havendo lugar para uma análise profunda ao setor
do transporte de mercadorias, em especial ao papel impulsionador que possui na economia
nacional.
17 anos depois, a ANTRAM continua a investir no networking como ferramenta essencial para
o desenvolvimento do setor, aposta que é já parte integrante do ADN da Associação. As
inscrições estão, ainda, abertas e podem ser realizadas em http://www.antram.pt/.
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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:
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