
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA: 

Lorca (Múrcia), 31 de março de 2020. 

 

A Andamur toma todas as medidas que estão nas 

suas mãos perante o COVID-19 

 

 >> A Andamur esteve a trabalhar dia após dia a 100 % para oferecer os melhores 

serviços a todos os condutores de pesados. 

 

Após de mais de dez dias de confinamento oficial, a Andamur pretende continuar a transmitir 

essa mesma mensagem de apoio, afeto e positivismo a todas as empresas, cuja atividade está 

envolvida de qualquer forma no sector dos transportes.  

Estão a ser momentos muito duros para todos quer do ponto de vista profissional, quer do 

familiar, mas a companhia sente-se orgulhosa dos seus valores como empresa; 

Responsabilidade, Solidariedade e Compromisso estão a ser refletidos em cada uma das pessoas 

que fazem parte da Equipa Andamur. A maior parte delas, a teletrabalhar a partir de casa, com 

rendimento máximo, mas muitos outros a lutar como verdadeiros heróis sem descanso. Eles são 

o seu Pessoal das Estações, que merecem o seu particular aplauso todos os dias.  

O objetivo da Andamur é, agora mais do que nunca, estar ao lado dos seus trabalhadores e 

clientes. A partir do início desta crise do COVID-19, a Andamur esteve a trabalhar dia após dia 

a 100 % para oferecer os melhores serviços a todos os condutores de pesados. Serviços que 

vão do abastecimento de carburante, serviço de alimentação/catering, oferta de produtos de 

alimentação e higiene nas nossas lojas até serviços de higiene pessoal como casas-de-banho 

e duches. Sempre a assegurar a maior quantidade de serviços permitidos cumprindo as mais 

rigorosas medidas de segurança e higiene. 

Descrição de Serviços da Rede de Estações Andamur, que inclui as suas Áreas de Serviço 

próprias e as suas Estações de Serviço Associadas.  

https://bit.ly/3aiGpUR 

Ainda, foram criados uma série catálogos virtuais de produtos alimentares das suas seis lojas 

próprias, para que as suas empresas e motoristas se encontrem totalmente informados dos 

serviços e produtos disponíveis antes de chegarem às estações. 

Andamur La Junquera  

https://bit.ly/2QMvgDM 

Andamur Pamplona 

https://bit.ly/2JfAgNm 

https://bit.ly/3aiGpUR
https://bit.ly/2QMvgDM
https://bit.ly/2JfAgNm


 
 

Andamur San Román 

https://bit.ly/2Jh3fAo 

Andamur El Límite 

https://bit.ly/3akCPcP 

Andamur Guarromán 

https://bit.ly/3drS7yg 

Andamur Lorca 

https://bit.ly/39g5LRW 

 

Na Andamur apostam por oferecer serviços de qualidade a todos os seus clientes dentro das 

circunstâncias especiais em que todos nos encontramos. A empresa espera que esta situação 

acabe o mais cedo possível e da melhor forma para todos. Querem transmitir todo o apoio do 

mundo e manifestar a sua solidariedade a todos aos clientes. 

Oferecendo o melhor de cada um, Juntos Vamos Seguir Em Frente, porque agora mais do que 

nunca Cada Viagem Importa. 

 

 

MAIS INFORMAÇÃO  

Gema Sánchez| 672 42 73 18 | gsanchez@andamur.com 

www.andamur.com 
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