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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

ESCLARECIMENTO  
 
 
Lisboa, 8 de maio de 2019  
 

1. O teor da comunicação da ANTRAM publicitada no respetivo Site a propósito das 
negociações que decorreram ontem com o SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS 
DE MERCADORIAS PERIGOSAS (SNMMP) não teve o intuito de obstaculizar ou 
 prejudicar as negociações que estão a decorrer com este sindicato num clima de boa-
fé negocial. 
 

2. A ANTRAM sentiu-se no dever de comunicar aos seus Associados pontos relevantes da 
proposta apresentada pelo SNMMP para evitar  um escalar de dúvidas e consequente 
agitação nas empresas. 

 
3. Tendo em vista o normal decurso das negociações, a ANTRAM apenas voltará a 

comunicar sobre a proposta que lhe foi apresentada, de forma presencial, aos seus 
Associados, nas reuniões que irão decorrer já na próxima semana, bem como ao 
SNMMP nas reuniões que vierem a ter lugar posteriormente. 

 
4. A ANTRAM está totalmente empenhada, como sempre esteve, em construir uma 

solução negocial de consenso com o SNMMP. 
 

5. A ANTRAM está totalmente empenhada em dar continuidade ao bom clima negocial e 
aos resultados obtidos na reunião de ontem, que decorreu no Ministério das 
Infraestruturas e Habitação. 

 

 
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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Telefone: 707 201 007 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem  

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