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Media partners

Sexta-feira, 20 de outubro
11h00

Receção dos Participantes

12h00

Abertura do Espaço de Exposição Comercial e do Parque de Exposição de Veículos

13h00

Almoço de Boas Vindas

15h00

Sessão Solene de Abertura
- Gustavo Paulo Duarte (Presidente da ANTRAM)
- Marcelo Rebelo de Sousa (Sua Ex.ª o Presidente da República Portuguesa) *
- Representante do Governo *
- Eduardo Silva e Costa (Presidente da Camara Municipal de Albufeira) *

15h45

1º Painel: Para onde caminha a Europa? União Europeia ou Europa das Nações.
A União Europeia dá sinais de desagregação.
Os principais dirigentes europeus subalternizam as instituições europeias,
privilegiando o diálogo direto.
Os Estados membros tomam medidas unilaterais, criando barreiras ao livre mercado
único, fomentando a desarmonização e os nacionalismos, cada vez mais exacerbados.
Por outro lado, o desejo de harmonização tem sido, por vezes, sinónimo
de regulamentação comunitária excessiva. As instituições europeias são pesadas
e burocráticas, fenómeno agravado pelo crescimento do número de estados
membros. A crise das dívidas soberanas, a vaga de imigrantes e as “tempestades”
do Brexit e de Donald Trump são desafios e fatores de instabilidade
num contexto já de si difícil.
Europa. Que destino?

18h30
20h30

Networking
Jantar
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Sábado, 21 de outubro
10h00

2º Painel: O futuro do transporte de mercadorias em Portugal
Os transportes rodoviários de mercado¬rias assumem-se como uma atividade
funda-mental para a economia nacional e para as exportações.
Se a dimensão do mercado nacional apresenta características que dificultam
o crescimento do transporte e a distribuição de mercadorias - seja pelo facto
de sermos um país periférico em contexto europeu, seja pela expressão reduzida
da nossa indústria e economia –, a falta de regulação da atividade, a escassez
de mão-de-obra qualificada, os constrangimentos provocados pelas atuais
políticas protecionistas em vigor em diversos Estados Membros, comprometem,
em muito, qualquer perspetiva de evolução do setor.
Todavia, cientes desta realidade, a melhor maneira de prevermos o futuro será
criá-lo, ou seja, criar condições para a construção de uma verdadeira política
estratégica e de um sistema de apoios e incentivos em prol da dinamização
do setor.

13h00

Almoço de Trabalho

15h00

3º Painel: A próxima (r)evolução do setor: o camião
A evolução da cadeia logística e o aumento da demanda por serviços de transporte
exigiu que as empresas transportadoras se modernizassem e recorressem, cada vez
mais, à tecnologia, para passarem a otimizar os seus processos e se diferenciarem
no mercado, oferecendo serviços de maior qualidade a bom custo.
Todavia, nos próximos tempos, o setor terá em mãos um desafio ainda
maior - lidar com um novo conceito de camião e com as suas especificidades:
o camião autónomo.

17h00

Intervenção Especial

18h00

Sessão de Encerramento
- Gustavo Paulo Duarte (Presidente da ANTRAM)
- Representante do Governo *
- Eduardo Silva e Costa (Presidente da Camara Municipal de Albufeira) *

20h30

Jantar de Gala

