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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

ANTRAM lança loja online 
 

Lisboa, 28 de abril de 2020 - Numa fase em que as empresas e clientes não se podem 
deslocar às instalações da Associação para adquirir produtos e serviços essenciais à sua 
atividade diária, a ANTRAM decide lançar a sua Loja Online. 
 
A Loja Online ANTRAM nasce para responder aos desafios do mercado, onde os 
consumidores optam cada vez mais por fazer as suas compras em lojas virtuais. Este 
lançamento enquadra-se na estratégia de desenvolvimento que a ANTRAM tem vindo a 
implementar para fortalecer a relação de proximidade com seus associados e clientes, 
dando resposta imediata às suas necessidades e aos inúmeros pedidos, facilitando o 
dia-a-dia das empresas transportadoras nacionais. 
 
Agora, à distância de um clique, a Loja Online ANTRAM disponibiliza, nesta fase, os 
produtos essenciais à operação de transporte e que a Associação já possui nos seus 
pontos de venda físicos. 
 
A partir de hoje, os associados e clientes podem aceder a loja.antram.pt para consultar 
os produtos existentes e fazer as respetivas encomendas. 
 
Visite-nos em loja.antram.pt 
 

 
Sobre a ANTRAM 

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:  

 
 
 
 
 
 

Gabinete de Comunicação e Imagem  
Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt / informacao@antram.pt 
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