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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
 

 
 

 
Está de volta o Congresso ANTRAM!  

 
 
Lisboa, 15 de junho de 2021 – A ANTRAM regressa este ano ao Algarve para realizar no seu 
congresso anual – um encontro entre Associados onde se debate, ao mais alto nível, questões 
pertinentes e relevantes relacionadas com o Transporte Rodoviário de Mercadorias, e onde se 
reflete sobre as principais dificuldades, desafios e oportunidades que o setor enfrenta.  
 
Depois de um interregno de um ano, o 20º Congresso ANTRAM regressa em força, assente num 
novo paradigma e em diferentes moldes de organização, privilegiando todas as recomendações 
e orientações previstas pela Direção Geral de Saúde.  
 
 
“Um evento seguro” 
A pensar na segurança e de modo a garantir o bem-estar de todos os participantes, o 20º 
Congresso ANTRAM dispõe de um escrupuloso protocolo sanitário com medidas e regras 
específicas de capacidade e utilização de espaços, onde se privilegia o distanciamento social e a 
higienização frequente. O uso de máscara será obrigatório durante todo o evento e em todas as 
áreas públicas do Palácio de Congresso do Algarve, no Hotel Salgados Palace. Todos os espaços 
consagrados ao evento estão adaptados de forma a cumprir as regras em vigor exigidas pela 
Direção Geral de Saúde, garantindo que o 20º Congresso ANTRAM seja um evento totalmente 
seguro.  
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“Juntos para dar um novo rumo ao setor” 
Nos dois dias dedicados ao evento, contamos com a presença dos Associados ANTRAM para 
partilhar e refletir sobre o estado de arte do setor, mas sobretudo definir um caminho conjunto 
que nos traga um setor mais forte e robusto.  
 
Perante uma “nova normalidade”, é tempo de enfrentar os desafios e encontrar novas soluções 
que garantam a sustentabilidade do transporte rodoviário de mercadorias e da atividade 
transportadora. A necessidade de inovarmos e reinventarmos a nossa forma de atuar assume 
agora uma importância vital e é em conjunto que teremos de dar um novo rumo ao setor. 
 
 
Não falte a esta edição do Congresso ANTRAM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora 
e Faro, representa cerca de 2.000 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 | Mónica Silva  

Telefone: +351 218 544 100 |E-mail: informacao@antram.pt 
 

Inscreva-se através da Loja Online ou faça download do 
formulário de inscrição disponível no Site ANTRAM. 

 
Até 31 de julho | Inscrições com 15% de desconto. 
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