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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

A 26 e 27 de outubro 
 

ANTRAM: CONGRESSO NACIONAL DEBATE SUSTENTABILIDADE 
DO SETOR 

 
 

Dinamizado no Fórum Altice, em Braga, o encontro irá analisar questões estruturais do setor 
e, ainda, o futuro do transporte de mercadorias  
 
 
Lisboa, 10 de outubro de 2018 - Futuro, sustentabilidade e desafio: são estas as palavras-
chave que marcam o 18º Congresso ANTRAM, o maior encontro a nível nacional dedicado ao 
transporte rodoviário de mercadorias, que acontece já a 26 e 27 de outubro. 
 
A edição de 2018 irá centrar-se na análise e no debate da sustentabilidade do setor e no papel 
fundamental da ANTRAM como agente de desenvolvimento do transporte rodoviário de 
mercadorias, a nível nacional. Para o congresso, dinamizado no Fórum Altice, em Braga, a 
ANTRAM convidou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e, ainda, Guilherme 
D’Oliveira Martins, secretário de Estado das Infraestruturas, e Ricardo Rio, presidente da 
Câmara Municipal de Braga. 
 
O primeiro painel do encontro, agendado para as 15h45, dá especial destaque aos desafios de 
Portugal e dos transportadores de mercadorias, perspetivando o desenvolvimento e a 
sustentabilidade do setor, analisando, entre outros aspetos, o impacto das constantes 
mudanças do contexto económico, social e tecnológico. A sessão de trabalhos do primeiro dia 
do encontro fica, ainda, marcada por uma intervenção especial centrada naquilo que será 
considerado o futuro dos transportes: o “Transporte 4.0”. 
 
Congresso analisa influência da ANTRAM no desenvolvimento do setor 
O segundo dia do congresso será totalmente centrado no trabalho que a ANTRAM tem vindo a 
desenvolver como agente ativo do setor. A este nível, destaque-se, por exemplo, o segundo 
painel, agendado para as 9h30 e reservado apenas aos associados, que visa debater a nova 
convenção coletiva de trabalho – documento assinado entre a ANTRAM e a Fectrans –, que 
resulta de um período negocial de mais de dois anos e que contempla uma revisão de aspetos 
estruturais significativos do setor.  
 
Já o terceiro momento de discussão do encontro analisa a intervenção da ANTRAM nos 
principais dossiês, debatendo, ainda, a forma como o futuro deverá ser encarado ao nível do 
mercado, da atividade e das estruturas empresariais. 
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Refira-se que o segundo dia do encontro, fica, ainda, marcado pela intervenção especial de 
Ken Gielen, business coach da ActionCOACH, que irá debater o papel do coaching como fator 
motivacional nas empresas.  
 
A nova edição do congresso fica, igualmente, assinalada pelo reforço do networking comercial 
através da presença de parceiros de referência comprovada que irão apresentar, em primeira 
mão, as mais recentes novidades tecnológicas de fabricantes de camiões e veículos comerciais, 
equipamentos rodoviários, gestão e localização de frotas, peças, motores e pneus, 
distribuidores de combustíveis, derivados e componentes, seguros entre outros produtos e 
serviços relacionados com o setor.  
 
Mais informações e inscrições disponíveis em https://antram.pt.  
 
 
 
 

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:  

 

 

 

Telefone: 707 201 007 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem  

Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt 

 

https://antram.pt/

