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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

De 1 a 3 de julho, em Pombal 
 

5º Salão Nacional do Transporte regressa em força e 
cheio de novidades 

 

Evento tem como objetivo partilhar novos produtos e serviços com os 
profissionais do setor rodoviário de mercadorias 
 

Lisboa, 20 de junho de 2022 - É já nos dias 1, 2 e 3 de julho que decorre a quinta edição do Salão 

Nacional do Transporte, organizado pela ANTRAM – Associação Nacional de Transportes 

Públicos Rodoviários de Mercadorias. O evento dedicado ao setor rodoviário de mercadorias 

terá o Centro Municipal de Exposições de Pombal como palco e pretende reunir profissionais da 

área – motoristas, empresários, fornecedores e clientes – com o intuito de promover produtos 

e serviços para uma importante esfera de atividade geradora de negócios. 

 

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, 

várias atividades de entretenimento, todas elas de acesso gratuito.  

 

Visite-nos! 

 

Para mais informações consulte o Site oficial do 5º Salão Nacional do Transporte. 

  

 
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 
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