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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

A 18 e 19 de novembro 
 

ANTRAM PROMOVE 21º CONGRESSO 
 

 

Lisboa, 9 de novembro de 2022 – “A ANTRAM mais perto de si” é o lema que marca o 21º 

Congresso ANTRAM, o maior encontro a nível nacional dedicado ao transporte rodoviário de 

mercadorias, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Congresso do Hotel 

EPIC SANA Algarve, em Albufeira.  

 

Com início agendado para as 15h30, a Sessão de Abertura contará com a presença de Pedro 

Polónio (presidente da ANTRAM), Hugo Mendes (secretário de Estado das Infraestruturas) e 

José Carlos Rolo (presidente da Câmara Municipal de Albufeira).  

 

 

Congresso analisa contexto atual e atuação futura da ANTRAM 

No primeiro painel do encontro, marcado para as 16h00, será analisado o mundo atual e 

eventuais reflexos e impactos no setor, perspetivando-se, através de um enquadramento da 

realidade económica e social, o modo como o setor empresarial do Transporte Rodoviário de 

Mercadorias se pode preparar e adaptar à realidade que aí vem. Neste primeiro painel estão 

confirmadas as presenças de António Ramalho (economista), de António Correia (presidente 

da PwC) e ainda de Álvaro Beleza (presidente do Conselho Coordenador da SEDES).  

 

No segundo dia de trabalhos, o painel da manhã centra-se totalmente no trabalho que a 

ANTRAM tem vindo a realizar como agente ativo do setor. Pretende-se não só refletir sobre a 

atuação desenvolvida pela ANTRAM ao longo de 2022, mas sobretudo, debater como o futuro 

deverá ser encarado pelos empresários e pelas estruturas empresariais.  

 

Para o período da tarde está agendada uma sessão técnica dedicada ao tema “Gestão 

Económica das Frotas” e ainda a intervenção especial de José Pedro Cobra que, através da sua 

partilha de experiências, dará uma lufada de ar fresco à motivação dos congressistas 

presentes.  
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Reforço do associativismo e da relação com stakeholders 

Espera-se que o 21º congresso ANTRAM seja um palco de discussão entre os Associados, no 

qual todos, sem exceção, terão a possibilidade de partilhar os seus pontos de vista em prol de 

um melhor setor.  

 

O 21º Congresso ANTRAM fica, igualmente, assinalado pelo reforço do networking comercial 

através da presença de parceiros de referência comprovada que irão apresentar, em primeira 

mão, as mais recentes novidades tecnológicas de fabricantes de camiões e veículos comerciais, 

equipamentos rodoviários, gestão e localização de frotas, peças, motores e pneus, 

distribuidores de combustíveis, derivados e componentes, seguros entre outros produtos e 

serviços relacionados com o setor.  

 

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

 

 
 

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, 

Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de duas 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 

 

https://antram.pt/

