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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

ANTRAM PROMOVE WORKSHOP SOBRE AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 
NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS (ADR) 

Data:   28 de março  
Hora:   9h30 e 14h30 (2 sessões) 
Local:   Instalações ANTRAM em Coimbra 
Morada:  Estrada Nacional nº 1 – Pedrulha 
 
Data:   18 de abril  
Hora:   9h30 
Local:   Instalações ANTRAM no Porto 
Morada:  Rua António Nicolau D’Almeida 

 
Lisboa, 13 de março de 2017 - A entrada em vigor das novas regras do Acordo Europeu 
Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada, prevista para 1 de 
julho, irá obrigar o setor dos transportes a adaptar-se a essas novas medidas.  
 
Para ajudar os seus associados, a ANTRAM dinamiza, a 28 de março, dois workshops de 
esclarecimento, que decorrem nas instalações da ANTRAM, em Coimbra, às 9h30 e às 14h30. 
Já a 18 de abril, às 9h30, a Associação promove uma sessão de esclarecimento na região norte, 
concretamente nas instalações da ANTRAM no Porto.  
 
As novidades introduzidas no ADR, nomeadamente as novas entradas e novas disposições 
especiais, o novo modelo das instruções escritas e os veículos OX, serão assuntos abordados 
nas sessões que se destinam às empresas que se dedicam ao transporte deste tipo de 
mercadorias. Francisco Geraldes – coordenador técnico-pedagógico da formação operacional 
da ANTRAM – dará conta das novas regras e das eventuais alterações que as empresas terão 
que respeitar ainda este ano. 
 

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 

 


