COMUNICADO DE IMPRENSA

NÚCLEO DOS TRANSPORTADORES DE
CONTENTORES ANTECIPA DESAFIOS PARA 2020
21 de novembro de 2019 - Em função dos recentes acontecimentos no setor dos transportes,
o Núcleo dos Transportadores de Contentores de Leixões, ouviu vários especialistas, tendo
concluído que, no curto prazo, as empresas de transporte irão enfrentar fortes desafios à sua
sustentabilidade.
No passado mês de outubro, a ANTRAM assinou, com a ANTP e diversas entidades sindicais – a
FECTRANS, o SIMM, o SNM e o SNMMP -, um novo Contrato Coletivo (CCTV). Concluiu-se um
processo negocial longo, que se revelou turbulento, em especial durante as greves de abril e
agosto, relativamente ao qual, este Núcleo aproveita a oportunidade para louvar a Associação
e os seus representantes todo o empenho e seriedade que demonstraram neste processo.
Na sequência da assinatura deste contrato e segundo a análise de alguns estudos que foram
efetuados, verifica-se que decorrente deste novo CCTV, a entrar em vigor em Janeiro de 2020,
as empresas assistirão a um aumento significativo, face aos valores mínimos estabelecidos no
anterior CCTV, que representam comparativamente, em média, um aumento com o custo
salarial superior a 13%.
Acresce que este estimado acréscimo, irá acumular com outros que já se fizeram sentir em
2019 nomeadamente, os custos com os combustíveis (superior a 5% considerando o período
entre janeiro e outubro 2019) e com os seguros, que juntamente com outras rubricas se
poderão vir a agravar em 2020.
A evolução da economia e da procura de transportes em 2020 condicionará decisivamente os
desafios que, no curto prazo, se colocam à sustentabilidade das empresas de transporte.

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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