COMUNICADO DE IMPRENSA
17º CONGRESSO NACIONAL DA ANTRAM COMEÇA JÁ AMANHÃ

Evento:

17º Congresso Nacional da ANTRAM

Data:

20 e 21 de outubro

Local:

Palácio de Congressos do Algarve – Hotel Salgados Palace

Lisboa, 19 de outubro de 2017 - “O futuro começa hoje” é o mote para a 17ª edição do
Congresso anual da ANTRAM, que começa já amanhã, 20 de outubro, no Algarve. Durante os
dois dias do congresso (20 e 21 de outubro) – que é considerado o maior evento nacional do
setor dos transportes e mercadorias – serão analisados os desafios que o setor enfrenta a nível
europeu. O primeiro painel de análise conta com a presença do eurodeputado Francisco Assis,
de Fernando d’Oliveira Neves (diplomata e antigo secretário de Estado dos Assuntos
Europeus), António Mendonça (economista e antigo ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações) e de António Ramalho (CEO do Novo Banco) para uma reflexão sobre o
futuro da Europa – “União Europeia ou Europa das Nações?”. A abertura do evento, que conta
com a presença de vários players do setor, estará a cargo de Gustavo Paulo Duarte, presidente
da ANTRAM.

O segundo dia estará totalmente focado no futuro do setor a nível nacional. A regulação da
atividade, a escassez de mão-de-obra qualificada e a construção de uma política estratégica
para o desenvolvimento do setor serão os tópicos em debate no painel “O futuro do
transporte de mercadorias em Portugal”. A segunda sessão do dia, agendada para as 15h00,
centra-se na próxima (r)evolução do setor – o camião autónomo, que surgirá na sequência do
aumento da demanda por serviços especializados e cada vez mais tecnológicos.
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17 anos depois, a ANTRAM continua a investir no networking como ferramenta essencial para
o desenvolvimento do setor, aposta que é parte integrante do ADN da Associação. As
inscrições estão, ainda, abertas e podem ser realizadas em http://www.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 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:

Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 707 201 007

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