AO SERVIÇO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS

Brochura Institucional ANTRAM

QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS POR SI
Representando as empresas de transporte profissional de mercadorias, a ANTRAM Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias acumula uma
experiência de quatro décadas na defesa dos interesses dos empresários do Setor.
Os nossos objetivos passam pela defesa dos interesses e direitos dos Associados, pela
afirmação e salvaguarda dos valores empresariais e pela orientação e coordenação do setor do
transporte profissional rodoviário de mercadorias, e é com esse propósito que desenvolvemos
uma intensa atividade político-institucional, corporizada pelo diálogo constante com o poder
político, com o qual trabalhamos para encontrar as melhores soluções para os problemas do
Setor em matérias tão relevantes como os preços dos combustíveis e a fiscalidade, a
regulamentação social e a política laboral, a modernização empresarial e a regulação da
concorrência.
Para que o nosso trabalho corresponda às expetativas, procuramos ter com o Associado uma
relação de proximidade, e auscultar permanentemente a sua opinião sobre os problemas
específicos da sua atividade.
Numa ótica mais comercial, disponibilizamos aos Associados, em condições preferenciais, uma
multiplicidade de serviços e produtos essenciais ao quotidiano da empresa e da atividade
transportadora.
Enquanto associação dinâmica, empreendedora, aberta a novos desafios em prol do
desenvolvimento e modernização das empresas suas Associadas, a ANTRAM também precisa
de si – da sua adesão e intervenção – para reforçar a sua importância no tecido económico,
social e político do nosso país de modo a obter os melhores resultados na defesa dos legítimos
interesses dos transportadores profissionais rodoviários de mercadorias.
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VANTAGENS DE SER ASSOCIADO
Na Sede ou através das nossas instalações regionais no Porto, Coimbra, Lisboa e Évora e ainda
em Faro, o Associado beneficia de um amplo conjunto de regalias.

 OBTENHA A MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Os Associados recebem assistência técnica nas seguintes áreas:





Qualidade:
Auditoria e
consultoria
à
implementação de sistemas de gestão da
qualidade
Consultoria, formação e apoio à gestão de
PME’s
Incentivos: Aconselhamento e preparação de candidaturas aos programas de incentivo e
ao investimento
Sistemas Integrados: Auditoria e consultoria à implementação de sistemas integrados de
gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho

 USUFRUA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Os Associados da ANTRAM beneficiam de assistência jurídica nas seguintes
vertentes em todas as áreas relevantes para a sua atividade (acesso à
atividade, contrato de transporte, tempos de condução e repouso,
legislação laboral e CCTV, etc.):




Prestação de esclarecimentos e consultoria jurídica (presencial, via telefone ou e-mail)
Elaboração de informações e pareceres jurídicos
Análise de processos de contraordenação, elaboração de respostas e contestações a
apresentar perante entidades administrativas
 Apoio nas impugnações e recursos a apresentar em tribunal
 Reconhecimento de assinaturas e autenticação de documentos
 Constituição de sociedades e registos
E ainda:
 Serviço de apoio jurídico em Espanha

 BENEFICIE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE VERDADEIRAMENTE INTERESSA À SUA
EMPRESA
A ANTRAM promove ações de formação profissional em áreas-chave que interessam aos
transportadores:
Capacidade Profissional
Capacidade Profissional Nacional e Internacional
Formação para Gerentes, Quadros e Chefias
 Gestão de operações
 Gestão logística
 Gestão comercial
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Organização da cadeia de logística
Gestão de tráfego
Marketing
Questões práticas sobre legislação laboral
Regulamentação social
Gestão de conflitos
Desenvolvimento pessoal
Atendimento
Comunicação e relações interpessoais
Gestão fiscal
Gestão de cobranças
Cálculo e análise de custos
Finanças para não financeiros
Negociação em contexto de venda
Negociação de créditos
Técnicas de vendas
Fidelização de clientes
Estratégia Empresarial
Compras
Legislação de transporte de mercadorias perigosas
Conselheiros de segurança (inicial e de reciclagem)
Comunicar em público
Segurança e saúde no trabalho
Gestão de tráfego
Direitos e deveres dos intervenientes no contrato de transporte
A gestão de resíduos e a responsabilidade do transportador
Responsabilidade do transportador por perdas, avarias ou demoras na entrega de
mercadoria
Formação para Motoristas
 Aptidão profissional de motorista de pesados (CAM) - Inicial e contínua
 Mercadorias perigosas – Inicial e reciclagem
 Base
 Especialização em cisternas
 Especialização em explosivos
 Especialização em matérias radioativas
 Refreshment – ADR
 Acordo APETRO
 Condução defensiva (com a opção de Simulador SIM_CBT)
 Refreshment - APETRO
 Manuseamento de produtos
 Transporte coletivo de crianças – Inicial e complementar
 Comunicação e desenvolvimento pessoal
 Comunicação e relações interpessoais
 Tempos de condução e repouso e utilização do tacógrafo
 Organização do trabalho dos trabalhadores móveis e livretes individuais de trabalho
 Condução defensiva, económica e ambiental
 Exercício da atividade: documentação
 Segurança e saúde no trabalho
 Segurança Rodoviária
 Normas de exploração (veículos e equipamentos)
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 Qualidade do serviço
 Regulamentação da atividade de TRM
 Mecânica e manutenção de veículos de mercadorias
 Geo-referenciação e redes viárias
 Defesa pessoal
 Segurança rodoviária
 “Internet for drivers”
 Segurança nas operações de empilhadores
 Acondicionamento de carga: estiva e amarração
 Primeiros socorros para motoristas
 Formação Simulador SIM_CBT (Computer Based Training)
 Condução defensiva de pesados (eco condução)
 Segurança ativa na condução de pesados (BBS-Behaviour Based Safety)
 Perícia em manobras
 Roll-over de cisternas
Curso de línguas (formação financiada): Espanhol, Inglês, Italiano e Alemão
Tecnologias de Informação (formação financiada): Folha de cálculo (Excel), Processador de
texto (Word) e Internet

Inovação & Desenvolvimento
A ANTRAM, em parceria com empresas associadas, participa em projetos no âmbito de
diferentes iniciativas comunitárias, que visam o desenvolvimento sustentável do setor e se
consubstanciam na conceção de novos modelos organizacionais e estruturantes, que
envolvem domínios como o ambiente, segurança rodoviária, segurança alimentar, segurança e
saúde no trabalho, responsabilidade social e empowerment.

Formação Intra-Empresa
A ANTRAM promove um serviço de formação/consultoria diversificado dirigido às empresas de
transporte, disponibilizando um instrumento de gestão que proporciona uma melhoria da
eficiência organizacional e vantagens competitivas face à pressão dos concorrentes e que
permite responder às exigências dos clientes.
Os formadores/consultores especialistas concebem intervenções adaptadas às especificidades
da sua empresa, tendo em atenção aspetos organizacionais e culturais, e nomeadamente nas
seguintes áreas:
 Regulamentação da atividade
 Gestão financeira
 Gestão de recursos humanos e relações interpessoais
 Legislação laboral e regulamentação social
 Gestão comercial e marketing
 Gestão de operações
 Logística
 Segurança rodoviária
 Segurança alimentar
 Segurança e saúde no trabalho
 Gestão do ambiente
 Gestão da qualidade
 Seguros
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Os cursos da formação profissional “standard” da ANTRAM são também realizáveis na sua
empresa.
 ADQUIRA PRODUTOS E SERVIÇOS A PREÇOS E CONDIÇÕES MUITO FAVORÁVEIS
Atenta às necessidades das empresas Associadas, a ANTRAM comercializa um leque de
produtos em condições especiais:























Guias de transporte (avulso ou personalizadas)
Guia de devolução
Blocos CMR (avulso ou personalizados)
Guias para o transporte de pronto-socorro
Discos de tacógrafo
Cadernetas de horário de trabalho
Cadernetas TIR
Chapas de “TP”
Chapas de identificação do tipo de transporte, características e produtos transportados
Chapas para veículos de grandes dimensões ou carga com excesso de dimensões (P1 e P2)
Chapas para transporte de produtos perigosos
Kit’s ADR
Triângulos, cones e lanternas de sinalização
Cintas de amarração
Kit’s de lâmpadas
Extintores de pó químico ou CO2 e Caixas para fixação de extintores nas viaturas
Capacetes
Coletes
Caixas de primeiros socorros
Lanternas certificadas para equipamento de segurança
Fatos, botas e luvas adaptados para os diferentes tipos de mercadorias
Óculos de proteção e máscaras antigases
 ULTRAPASSE A BUROCRACIA E POUPE TEMPO

A ANTRAM presta ainda os seguintes serviços de assistência documental:
Acesso à Atividade
 Capacidade Profissional
 Solicitação de diplomas
 Reconhecimento nacional e internacional
 Constituição de empresas
 Pedido de cartão
 Marcação e realização de escrituras, registos
 Publicações
 Alvarás e Licenças Comunitárias
 Pedido e renovação
 Alteração à sede, gerência, designação e capital social
Veículos
 Licenciamento e respetiva renovação (nacional e internacional)
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Livretes (e alterações), títulos de propriedade e transferência de propriedade
Cancelamentos de licenças e de livretes
Homologações
Inspeções
Autorizações especiais de circulação (anuais e ocasionais)
Certificados ATP
ADR
 Pedido e renovação de certificados de aprovação ADR
 Autorizações para utilização de cisternas
 Inspeções
Condutores
 Pedido e renovação de certificados ADR
 Marcação de psicotécnicos
 Renovação de carta de condução
Transporte Internacional
 Autorizações bilaterais (trânsito e penetração)
 Autorizações multilaterais
 Certificados de motoristas
Reconhecimento de assinaturas dos gerentes em todos os atos

 RECEBA A INFORMAÇÃO VITAL DE QUE PRECISA
A ANTRAM disponibiliza aos seus Associados, a título gratuito, um leque variado de
informações sobre tudo quanto se relaciona com a atividade transportadora, nomeadamente:
Área Jurídica
 Acesso à atividade
 Contrato de transporte
 Legislação laboral
 Tempos de condução e repouso
 Contratação de trabalhadores estrangeiros
 Fiscalidade
Internacional
 Cabotagem
 Restrições à circulação
 Taxas / portagens
 Parques de estacionamento
 Regimes aduaneiros
 Licenças e autorizações
 Pesos e dimensões
 Regras de circulação
Setorial
 Mercadorias perigosas
 Mudanças
 Objetos indivisíveis
 Nacional/Internacional
 Temperatura dirigida/controlada
 Carga geral
 Granel
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 Animais vivos
 Aterros e desaterros
 Barcos
 Contentores
 Expresso
 Alimentar
 Pronto-socorro
 Rent-a-cargo
 Porta-automóveis
Seguros / Acordo APS
Veículos
 IPO’s
 Equipamentos e acessórios
 Tacógrafos
 Limitadores de velocidade
Ambiente
Segurança e saúde no trabalho
Qualidade
Segurança alimentar
Os meios de comunicação preferenciais da ANTRAM com os seus Associados são:








Site ANTRAM (www.antram.pt)
Revista ANTRAM
Anuário ANTRAM
Boletim Informativo
Circulares e mailings informativos
Cadernos técnicos
Linha telefónica de apoio

 EXPRESSE A SUA OPINIÃO E PROPONHA SOLUÇÕES
Só a intervenção direta das empresas na vida associativa pode contribuir para a melhoria
efetiva das suas condições operacionais.
Porque queremos que o Associado tenha, num espírito de envolvimento ativo e regular na via
associativa, condições para expressar, propor e exigir soluções no quadro da atividade
específica em que opera, criámos estruturas plenárias – Núcleos e Comissões Técnicas - para
alguns subsetores da área dos transportes, nomeadamente:










Atividade logística do transportador
Carga fracionada
Carga geral
Contentores
Inertes
Internacional
Mercadorias perigosas
Mudanças
Objetos indivisíveis
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Porta-automóveis
Pronto-socorro
Rent-a-Cargo
Temperatura dirigida/controlada
 MAIS BENEFÍCIOS

Programa de Parcerias
A ANTRAM estabelece protocolos, disponibilizando produtos e serviços com preços especiais,
com um número alargado de empresas, nomeadamente com:









Entidades bancárias
Empresas de Tecnologias de Informação
Hotéis
Clínicas Médicas e Cuidados de saúde
Cartões de combustível
AdBlue
Formação
Bolsa de carga

Para beneficiar destas vantagens basta apresentar Declaração de Associado (documento
emitido pelos Serviços Centrais da ANTRAM).

Eventos Nacionais e Internacionais
A ANTRAM promove regularmente encontros, workshops e sessões de esclarecimento.
Realiza anualmente o seu evento anual e está presente, sempre que possível, em feiras
nacionais e internacional alusivas ao setor e à atividade.
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A ANTRAM PERTO DE SI
 SERVIÇOS CENTRAIS
Rua do Conselheiro Lopo Vaz, Lote AB, Escritório A - Edifício Varandas do Rio
1800-142 Lisboa
Tel: +351 218 544 100 | Fax: +351 218 544 180
Email: sede@antram.pt

 DIREÇÃO REGIONAL DO NORTE
Rua António Nicolau D’Almeida, n.º 45, Escritório 3.9,
4150-303 Porto
Tel: +351 226 079 120 | Fax: +351 226 096 180
Email: regiao.norte@antram.pt

 DIREÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Estrada Nacional 1, Lote 1 - 2º Esq. - Sala A
Pedrulha, Apartado 8009
3021-901 Coimbra
Tel: +351 239 497 940 | Fax: +351 239 497 948
Email: região.centro@antram.pt

 DIREÇÃO REGIONAL DE LISBOA
Rua do Conselheiro Lopo Vaz, Lote AB, Escritório A
Edifício Varandas do Rio
1800-142 Lisboa
Tel: +351 218 610 370 | Fax: +351 218 686 428
Email: região.lisboa@antram.pt

 DIREÇÃO REGIONAL DO SUL
MARÉ – Mercado Abastecedor da Região de Évora
Escritório EB01 - EB03
7005-873 Évora
Tel: +351 266 739 500 | Fax: +351 266 739 509
E-mail: regiao.sul@antram.pt | neuza.santos@antram.pt

DELEGAÇÃO DE FARO
Praceta Dr. Clementino de Brito Pinto, Nº1, Loja C
8005-270 Faro
Tel: +351 289 820 848 | Fax: +351 289 820 873
E-mail: regiao.sul@antram.pt | luisa.goncalves@antram.pt
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PEDIDO DE ADESÃO À ANTRAM
 QUEM PODE SER ASSOCIADO?
Todas as entidades singulares ou coletivas que legalmente desenvolvam atividade de
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias e possuam sede em Portugal Continental (in
Estatutos ANTRAM).
 COMO SE TORNAR ASSOCIADO DA ANTRAM?
Para se tornar Associado da ANTRAM e poder passar a beneficiar de todas as vantagens
inerentes, basta preencher a proposta de admissão de Associado, destacando e enviando o
“Pedido de Admissão de Associado” por correio os Serviços Centrais ou Regionais da ANTRAM.
Para que o processo percorra os trâmites comuns basta fornecer algumas informações e
documentos para verificar o cumprimento dos requisitos pela empresa proponente, referentes
ao capital social, ao tipo de transporte a que se dedica e à modalidade de pagamento da
quotização, conforme atesta o documento de referência da candidatura.
À empresa candidata poderá ser ainda solicitada a prestação de esclarecimentos e
documentos complementares referentes a questões como a relação de veículos licenciados no
serviço de aluguer e à pessoa designada como representante da empresa perante a ANTRAM.
A título informativo, passamos a dar conhecimento do valor de quotização trimestral (ao qual
deverá ser adicionado o valor da joia de admissão):






Joia de Inscrição (exceto se adotar sistema de débito direto)
Quota de empresa
Taxa de assistência jurídica em Espanha
Taxa de veículo trator
Taxa de veículo rígido

150,00€
67,50€
14,96€
6,00€
3,00€

ESPERAMOS POR SI!
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