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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

Oferta formativa para o setor dos transportes 
 

ANTRAM PROMOVE NOVO CURSO DE GESTÃO DE TRÁFEGO  
 

Programa é composto por 36 horas de formação e divide-se em três grandes eixos – 
Negócio, Pessoas e Operações 
 
 
Lisboa, 8 de março de 2018 - Programar e organizar o serviço de transporte, com base em 
ferramentas de apoio à gestão comercial e, ainda, gerir os recursos humanos e operacionais da 
empresa de uma forma mais eficiente. É esta a proposta do novo curso “Gestores de Tráfego”, 
promovido pela ANTRAM.  
 
O programa, que surge no seguimento da aposta na excelência da formação profissional no 
setor dos transportes, pretende dotar os participantes com as competências-chave necessárias 
para o desempenho da função, colmatando, assim, a escassez da oferta neste âmbito.  
 
O curso – com duração de 36 horas – divide-se em três módulos e promove a capacitação dos 
formandos com ferramentas de gestão técnica e social, potenciando o correto 
desenvolvimento da coordenação da frota e dos colaboradores. 
 
Lançado no final de 2016, o curso conta já com um elevado número de formações, que 
decorrem sempre nas delegações ANTRAM, de norte a sul do país.  
 
O programa está dividido em três categorias – Empresa, Gestão de Recursos Humanos e 
Gestão de Frota –, que promovem o conhecimento da regulamentação da atividade e de 
gestão e, ainda, a otimização de custos no tráfego.  
 
O curso, que tem como base uma abordagem teórico-prática, aborda, ainda, questões 
relacionadas com a organização do serviço de transporte, a capacitação da comunicação e o 
relacionamento com o cliente.  
 
Refira-se que esta formação foi criada por um grupo de empresários que constituem o Núcleo 
TIR e que pretende dar continuidade à aposta da ANTRAM na oferta de soluções de formação 
que permitam fornecer uma resposta 100 por cento à medida das necessidades de cada 
empresa de transporte.  
 
Mais informações em;  
http://www.antram.pt/attachments/upload/Divulga%C3%A7%C3%A3o/Programa%20ANTRA
M_Curso%20de%20Gestores%20de%20Tr%C3%A1fego_2018.pdf  
 
 

 

http://www.antram.pt/attachments/upload/Divulga%C3%A7%C3%A3o/Programa%20ANTRAM_Curso%20de%20Gestores%20de%20Tr%C3%A1fego_2018.pdf
http://www.antram.pt/attachments/upload/Divulga%C3%A7%C3%A3o/Programa%20ANTRAM_Curso%20de%20Gestores%20de%20Tr%C3%A1fego_2018.pdf
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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 

 


