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DISCURSO DE ENCERRAMENTO 
 
 
Ex.mo Sr. Secretário de Estado 
Ex.mos Senhores Oradores, 
Ilustres Convidados,  
Minhas Senhoras e meus Senhores,  
 
 
Chegámos ao fim de mais um Congresso da ANTRAM, desta vez 16º.  
  
Uma vez mais, é com especial agrado que constato a importância deste evento para o Setor, 
tendo proporcionado vários momentos de reflexão e debate sobre as questões mais 
prementes e novos desafios com que atualmente de deparam as empresas de transporte 
rodoviário de mercadorias.  
 
Porém, as minhas primeiras palavras terão de ser necessariamente de agradecimento:  
 

 Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento à Câmara Municipal 
de Coimbra, na pessoa do seu presidente, a quem agradeço por nos ter dado a honra 
de efetuar a abertura deste evento.  

 
Este ano, escolhemos a cidade de Coimbra para ser anfitriã do Congresso. Foi a 
primeira vez que tal aconteceu na história da Associação e sem dúvida, foi uma aposta 
ganha. Não posso deixar de enaltecer o papel mobilizador que a Câmara Municipal de 
Coimbra desenvolve em prol do Setor: a localização geográfica da cidade e a rede 
viária que a envolve é uma enorme valia para as empresas ligadas à indústria do 
transporte e logística. 

 

 Aos excelentes oradores que aqui nos trouxeram a sua experiência e conhecimento, 
ajudando-nos a refletir sobre a constante mutação da realidade com que as empresas 
se deparam e as várias ferramentas que se têm de socorrer para se manterem 
competitivas, atualizadas e conseguirem dar respostas às mais variadas exigências, 
sejam estas legais, tecnológicas ou de mercado.  
 

 Um agradecimento aos moderadores, os quais muito contribuíram para o sucesso do 
funcionamento dos vários painéis. 
 

 Um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores que nos acompanham há 
muitos anos e que novamente responderam com grande aceitação ao nosso repto.  
Pela confiança que depositaram, ano após anos, no Congresso da ANTRAM, o meu 
muito obrigado.  
 

 Agradecimentos a todos vós, participantes nos trabalhos, cujo interesse e intervenções 
foram essenciais para o sucesso deste evento.  
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 Agradeço ainda a todas as entidades, públicas e privadas, que nos acompanharam, 
com particular destaque para as Associações congéneres, nacionais e estrangeiras.  
 

 Termino, saudando em particular os colaboradores da ANTRAM, sem os quais também 
nada disto teria sido possível.  

 
 
 
Caros Congressistas,  
 
As conclusões deste congresso vão ver postas à disposição de todos, como habitualmente no 
Site da ANTRAM, para que cada um de nós possa fazer uma reflexão mais profunda sobre cada 
um dos temas que estiveram aqui em debate.  
 
A ANTRAM não deixará de fazer o seu trabalho e apresentará estas importantes conclusões, 
para as quais todos contribuíram, ao Governo e demais entidades, para que sirvam de apoio 
ao diálogo que vamos prosseguir em prol da defesa do nosso Setor.  
 
Quanto ao balanço deste congresso, a principal ideia a reter é a de que perante um mercado 
cada vez mais global, as empresas, independentemente da sua dimensão, são confrontadas 
com ambientes altamente concorrênciais e mutáveis e que exigem ajustamentos na atividade 
empresarial.  
 
Estamos perante um cenário complexo, onde se exige eficiência e eficácia num quadro muito 
competitivo. Não é por isso de estranhar as medidas proteccionistas que alguns países têm 
vindo a tomar, como tivemos a oportunidade de abordar, e que certamente levarão a uma 
alteração do mercado europeu tal como o conhecemos hoje.  
 
Dos nossos trabalhos, retirámos a importância de garantir às empresas nacionais a existência 
de ferramentas que lhes permitam estar em pé de igualdade com os seus principais 
concorrentes. Por isso foi com especial agrado que vimos consagrado o reembolso do ISP. 
Queremos acreditar no sucesso desta medida e por isso alertamos para o facto de a mesma ter 
de ser devidamente enquadrada. 
 
Quero reafirmar o empenho dos Órgãos Sociais da ANTRAM, no sentido de tudo continuarem 
a fazer, como até hoje, para afirmar a importância e defender, de forma persistente, os 
interesses do Setor. 
 
E quero também dizer-vos que, hoje como no passado, a aposta na comunicação com os 
Associados será sempre uma prioridade da Direção da ANTRAM. 
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Caros Associados e Senhores Congressistas,  
 
Termina aqui o 16º Congresso ANTRAM mas não o nosso trabalho!  
 
Espero sinceramente que este 16º Congresso tenha sido mais um contributo para ajudar o 
desenvolvimento sustentável do Setor dos transportes públicos rodoviários de mercadorias e 
faço votos para que no próximo ano, estejamos em outro congresso da ANTRAM, a debater os 
progressos ocorridos.   
 
A TODOS, muito obrigado! 
 


