
 

1 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

ANTRAM E FECTRANS CHEGAM A ACORDO E ASSINAM NOVO 
CONTRATO COLETIVO DO SETOR 

 

Lisboa, 7 de agosto de 2018 - A ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos 

Rodoviários de Mercadorias e a FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e 

Comunicações acabam de chegar a acordo e preparam-se para assinar, amanhã, quarta-feira, 8 

de agosto, às 10h00, o novo Contrato Coletivo de Trabalho do setor. Refira-se que esta revisão, 

resultado de mais de dois anos de intensas negociações, marca uma revisão total do Contrato 

Coletivo, documento que não é revisto desde março de 1997 (21 anos sem aumentos 

salariais). Marca-se, assim, um momento histórico no setor do transporte rodoviário de 

mercadorias, chegando-se a um acordo possível com vista à valorização do setor e das suas 

empresas, mas, também, da carreira de motorista de pesados em Portugal.  

 

A assinatura, que está agendada para as 10h00 e que decorre na sede da ANTRAM, em Lisboa, 

conta com a presença de Gustavo Paulo Duarte (presidente da ANTRAM) e de José Manuel 

Oliveira (coordenador da FECTRANS). O processo negocial e os pontos principais revistos no 

documento – que se centram em aspetos que vão muito além da revisão salarial – são apenas 

dois dos tópicos analisados durante a assinatura do acordo. 

 

Neste sentido, convidamos o vosso órgão de comunicação social a acompanhar, amanhã, 

quarta-feira, 8 de agosto, às 10h00, na sede da ANTRAM, em Lisboa, a assinatura do novo 

Contrato Coletivo do setor. 
 
 

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 

 


