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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

Amanhã, 18 de junho, às 15h00 

ANTRAM APRESENTA PROGRAMA DO NOVO 
SALÃO NACIONAL DO TRANSPORTE  

 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Pombal acolhe a sessão de 
apresentação do evento, que decorre de 28 a 30 de junho 
 

Lisboa, 17 de junho de 2019 - A ANTRAM – Associação Nacional de Transportes Públicos 

Rodoviários de Mercadorias – apresenta amanhã, 18 de junho, o programa do novo Salão 

Nacional do Transporte, numa sessão pública agendada para as 15h00, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Pombal. O encontro visa dar a conhecer as novidades que integram 

aquela que é a quarta edição do evento dedicado ao setor rodoviário de mercadorias, numa 

sessão que conta com a presença de Diogo Mateus, presidente da Câmara Municipal do 

Pombal, e Nelson Sousa, vice-presidente da direção pela região centro da ANTRAM. 

 

O Salão Nacional do Transporte assume-se como um espaço de networking e convívio 

associativo e a sua programação conta com um vasto leque de demonstrações de novos 

produtos e serviços de expositores nacionais e internacionais. O evento contempla, ainda, 

atividades de entretenimento como uma competição com um simulador em realidade virtual, 

um desfile de camiões ou vários shows de drift, todas de acesso gratuito. Destaque-se, ainda, 

que a edição de 2018 trouxe ao Salão cerca de 17 mil participantes.  

 

Mais informações disponíveis em https://antram.pt/paginas/69. 

 

 
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 
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