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ANTRAM PROMOVE PRIMEIRA EDIÇÃO DO SALÃO 

NACIONAL DO TRANSPORTE 

 
 

Data: 10, 11 e 12 de junho  
Hora: A partir das 10h00 
Local: Expo Centro – Centro Municipal de Exposições de Pombal 

 

 

Lisboa, 9 de junho de 2016 - A ANTRAM promove – a partir de amanhã, 10 de junho, e até 

domingo, 12 de junho – a primeira edição do Salão Nacional do Transporte, um evento 

dedicado a todos os profissionais que se movimentam na área do transporte e no mercado 

pós-venda.  

 

Durante três dias, a ANTRAM reúne fabricantes, importadores e representantes que terão a 

possibilidade de apresentar ao mercado todas as novidades, soluções e propostas em veículos 

pesados, equipamento oficial, peças, pneus, lubrificantes, componentes e acessórios, 

ferramentas, software para gestão de frotas e de logística e, ainda, outros produtos e serviços 

para o setor. 

 

Segundo Nelson Sousa, vice-presidente da ANTRAM, “este evento pretende, acima de tudo, 

trazer alguma dinâmica à região e ao setor, assumindo-se como uma excelente oportunidade 

para apresentar novidades, estabelecer novos contactos e parcerias e, também, para 

concretizar negócios”.  

 

Até domingo, os visitantes poderão assistir in loco a várias iniciativas, nomeadamente a 

exposições e desfiles de camiões, provas de perícia, manuseamento de equipamentos, show 

drift, entre outros. 

 
O evento decorre no Expo Centro – Centro Municipal de Exposições de Pombal, a partir das 

10h00. 



 

 

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

Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 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:  

 

 

 

 

Telefone: 707 201 007 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem  

Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt 

 


