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Senhores Associados, 

Nos termos legais e estatutários, vem a Direção da ADFERSIT apresentar o Relatório e Contas 

relativos ao Exercício de 2022. 

Ultrapassado o período da pandemia em foi possível organizar alguns webinars, relativamente a 

temas da atualidade da Mobilidade e Transportes, nomeadamente sobre a elaboração do Plano 

Ferroviário e a localização da futura solução aeroportuária de Lisboa, concluímos o ano de 2022 

com a realização do XV Congresso Nacional que, pela primeira vez, teve a honra de contar com a 

presença de Sua Excelência O Presidente da República. 

Correspondendo o exercício de 2022 ao final do corrente mandato, cumpre à Direção agradecer 

aos membros dos Órgãos Sociais agora cessantes o seu empenho e colaboração sempre 

demonstrados. 

 

  

01. 
Preâmbulo 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL  

  Presidente:  

Dr. Luis Filipe Pereira  
  Vice-Presidente:  
Dr.ª Ana Palinhos  
  Secretário: 
 

 
 
 
 
 
 

Dr.ª Ana Cristina Dourado 
 

 

DIREÇÃO  

  Presidente:  
Eng.º Tomás Leiria Pinto  
  Vice-Presidentes:  
Eng.ª Natércia Cabral  
Eng. José Manuel Maia  
  Vogais: Vogais Suplentes: 
Eng. José Pena Dr. Rui Lucena 
Eng. Francisco Rosa Dr. Carlos Rodrigues 
Eng. Paulo Marques  
Eng. Carlos Leão Mendes  

CONSELHO FISCAL  

  Presidente:  

Eng. Ernesto Martins de Brito  
  Vice-Presidente:  
Dr. Manuel Moura  
  Secretário  
Eng. Orlando Ferreira  

 
 

 
CONSELHO ESTRATÉGICO  

  Presidente:  

Eng. Acúrcio dos Santos  
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Apesar de, entretanto, ultrapassada a situação pandémica de Covid-19, esta ainda deixou a sua 

marca nas atividades da ADFERSIT para o ano 2022. 

• XV Congresso Nacional da ADFERSIT 

Como ponto relevante do ano 2022, o XV Congresso Nacional da ADFERSIT, realizado nos dias 

29 e 30 do mês de Novembro, nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, constituiu um 

ponto alto das atividades da ADFERSIT e, reconhecidamente, contribuiu para o prestígio da 

Associação. 

Subordinado ao tema “AUMENTAR A COMPETITIVIDADE - Mobilidade, Logística e Transporte 

Ferroviário”, o Congresso foi realizado nas modalidades de participação presencial e online, 

permitindo que fosse acompanhado ao longo do País, com elevado número de participantes em 

ambas as modalidades. 

O Congresso foi estruturado em 5 Sessões, no formato de Mesa Redonda, com temas da maior 

atualidade e importância para o País: 

• “Enquadramento Institucional e Capacitação Nacional” 

• “Logística – Que Impactos da Transição Energética e Tecnológica?” 

• “Mobilidade Sustentável – O Papel Estruturante do Modo Ferroviário nas Áreas Urbanas” 

• “Estratégia para o Modo Ferroviário – Que Plano Ferroviário Nacional?” 

• “Ligação Porto-Lisboa em Uma Hora e Um Quarto – Como? Por Onde? Quando? Que 

Financiamento?” 

Referência também para a Sessão Temática “A Disrupção Tecnológica – A Introdução do ERTMS”. 

De salientar, ainda, a Sessão de Honra com a presença de Sua Excelência O Presidente da 

República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa que amavelmente acedeu ao convite da 

ADFERSIT. 

Com a participação ativa de 30 Oradores e Moderadores ao longo das várias Sessões do 

Congresso Nacional da ADFERSIT e registando um significativo número de presenças nas duas 

03.  
Atividades 
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modalidades de participação, este congresso constituiu mais um importante momento de 

credibilização e afirmação da ADFERSIT no setor da Mobilidade e Transportes na senda, aliás, do 

que vem sendo a sua atividade ao longo dos mais de trinta anos da sua existência. 

Assim, à Comissão Organizadora deste XV Congresso Nacional e ao seu Presidente, Dr. Pedro Siza 

Vieira, é devido um especial agradecimento. 

Uma referência para Assinatura do Memorando de Entendimento entre PFP – Associação da 

Plataforma Ferroviária Portuguesa e ADFERSIT. 

Também uma menção para o comprometimento ambiental e disruptivo com a realização “paper 

free” do Congresso e à promoção de sondagens e respetiva divulgação durante cada uma das 

sessões, permitindo auscultar a opinião dos congressistas sobre a respetiva temática. 

Aos Patrocinadores do Congresso: CP–Comboios de Portugal, Siemens, Mota-Engil, THALES, IP–

Infraestruturas de Portugal, CRRC, Somafel, Takargo, AICEP Global Parques, Yunex Traffic, Grupo 

Barraqueiro, Nomad Tech, VTM, CAF, CARRIS, Metropolitano de Lisboa, Porto de Lisboa, Porto 

de Setúbal, Porto de Sines, relevamos o nosso reconhecimento pela colaboração disponibilizada 

que tornou possível a realização deste Congresso. 

Um agradecimento ao media partner Eurotransporte pela divulgação do Congresso. 

Também um agradecimento à Fundação Calouste Gulbenkian e seus colaboradores e aos 

diversos prestadores de serviços que, com exemplar profissionalismo, contribuíram para o 

sucesso do Congresso. 

Todo o historial do Congresso está disponível em https://15-congresso.adfersit.pt/ . 

 

Para além do Congresso, importa ainda destacar outras iniciativas: 

• Webinars promovidos no âmbito da preparação do Congresso 

A anteceder a realização do Congresso Nacional, e procurando aprofundar o respetivo tema, 

foram realizados os seguintes webinars: 

− MOBILIDADE: Infraestruturas indispensáveis ao crescimento – 12 de Outubro 

− Que ligações à Europa? – 9 de Novembro 

 

 

https://15-congresso.adfersit.pt/
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• Atividade do SITE 

Constituindo uma forte aposta dos últimos mandatos, o site – www.adfersit.pt – a par das 

redes sociais (Facebook e Linkedin) é um meio de divulgação e repositório das atividades 

promovidas pela ADFERSIT, permitindo divulgar as principais notícias sobre o setor da 

Mobilidade e Transportes, com especial enfoque na Ferrovia. 

Como importante referência do SITE, e procurando refletir sobre assuntos de atualidade, 

merecem destaque a publicação dos seguintes Artigos de Opinião:  

− EMEL: 2021 – Um balanço / Dr. Luís Natal Marques – 10 de Janeiro 

− Cooperar para Internacionalizar: O Papel do Design e das Associações / Eng. José 

Rui Marcelino – 24 de Janeiro 

− Transporte Ferroviário de Mercadorias – Uma inevitabilidade / Eng. Miguel Lisboa 

– 07 de Março 

− O Porto de Sines e a Transição Energética / Eng. Jorge d’Almeida – 14 de Março 

− As Orientações Estratégicas para A Revitalização do Transporte Ferroviário de 

Passageiros Efetuado pela CP / Eng. Pedro Miguel Moreira – 13 de Abril 

− Os novos desafios para o Porto de Sines / Eng. José Luís Cacho – 12 de Junho 

− Intervenção escrita do Dr. Manuel Moura / Dr. Luís Manuel Moura – 13 de 

Dezembro 

Em coordenação com o Conselho Estratégico, enquanto órgão de aconselhamento em questões 

de natureza estratégica, científica e técnica, a Direção assumiu posições públicas em matérias de 

interesse para o setor, nomeadamente com a emissão dos seguintes Comunicados e Notas da 

Direção disponíveis em https://adfersit.pt/noticias/comunicados: 

− A Ferrovia no Contexto Ibérico - Apresentação IP (Nota da Direção) – 28 de Fevereiro 

− Ainda a Localização do Novo Aeroporto de Lisboa (Nota da Direção) – 09 de Março 

− 15º CONGRESSO NACIONAL DA ADFERSIT (Comunicado) – 14 de Abril 

− Visita às Obras da Nova Linha de Évora do Corredor Internacional Sul (Nota da 

Direção) – 02 de Maio 

− Transportes Marítimo e Ferroviário de Mercadorias – A Inovação Empresarial 

(Comunicado) – 22 de Junho 

http://www.adfersit.pt/
https://adfersit.pt/noticias/comunicados
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• Protocolos celebrados 

Durante 2022 foram celebrados dois Protocolos de Cooperação e um Memorando de 

Entendimento com outras tantas entidades o que espelha a relevância da ADFERSIT no setor: 

− Protocolo de Cooperação com a ATECFA – Associação dos Técnicos Ferroviários de 

Angola 

− Memorando de Entendimento com a PFP – Associação da Plataforma Ferroviária 

Portuguesa 

− Protocolo de Cooperação Institucional com a ENSINUS – Estudos Superiores, S.A. 

(Entidade Titular do ISG - Instituto Superior De Gestão). 

• Visitas Técnicas 

Com o objetivo de tomar contacto com diversas realidades do setor, foram realizadas durante 

o ano 2022, várias visitas técnicas, proporcionadas pelas respetivas empresas a quem cumpre 

agradecer, em que participaram membros dos Órgãos Sociais da ADFERSIT e alguns 

convidados. 

− Pólo Tecnológico de Guifões (CP-Comboios de Portugal) – 3 de Fevereiro 

− Sistema de Mobilidade de Cascais e Centro de Controlo C2 (Cascais Próxima) – 3 de 

Março 

− Obras da Nova Linha de Évora do Corredor Internacional Sul (IP-Infraestruturas de 

Portugal) – 28 de Abril 

− Cento de Operações Logísticas do Carregado (Luís Simões) -9 de Junho 
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As Demonstrações Financeiras que se juntam em anexo – Demonstração de Resultados por 

Naturezas e Balanço – permitem o conhecimento da situação económico-financeira da 

Associação. 

O Resultado Líquido relativo ao exercício de 2022, já abatido do Imposto sobre o Rendimento 

(IRC), foi positivo em 22.001,63 € (vinte e dois mil e um euros e sessenta e três cêntimos), para o 

qual contribuiu a realização do XV Congresso Nacional cujo resultado líquido se cifrou em 

22 715,16€, em muito devido aos patrocínios recebidos. 

Os Gastos no valor de 82 522,50€ referem-se a: 

− Fornecimentos e Serviços de Terceiros (47 389,34€), onde estão incluídos os custos de 

realização do XV Congresso e outros, nomeadamente, serviços especializados, renda da 

sede, comunicação (correio e internet) e gastos com os escritórios arrendados 

(condomínio e reparações); 

− Gastos com pessoal (14 149,28€); 

− Outros gastos e perdas (2 376,39€), que se referem fundamentalmente ao IMI 

respeitante ao aluguer dos escritórios; 

− Depreciações e Amortizações dos ativos fixos tangíveis da Associação (18 354,08€); 

− Perdas e Reduções de Justo Valor (283,41€). 

Os Rendimentos no valor de 108 526,93€ referem-se a: 

− Vendas e serviços prestados (54 708,78€), onde se incluem as quotizações de 

associados e os patrocínios e inscrições no XV Congresso; 

− Outros rendimentos e ganhos (53 508,42€), correspondentes às rendas dos escritórios; 

− Juros, Dividendos e outros (309,73€); 

− Ganhos e Perdas de Justo Valor (13,84€) 

04.  
Situação económico-financeira 
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O Imposto sobre o Rendimento (IRC) liquidado, relativamente ao aluguer dos escritórios foi de 

3 986,64€. 

As rubricas do Balanço tinham em 31 de Dezembro de 2022 os seguintes valores: 

Ativo ………………………………………….. 1 533 086,20€ 

    Ativo Não Corrente ……………     906 172,69€ 

    Ativo Corrente ……………………    626 913,51€ 

Fundos Patrimoniais e Passivo ……. 1 533 086,20€ 

    Total do Fundo de Capital ….. 1 527 124,48€ 

    Passivo …………………………….….        5 961,72€ 

Da análise do Balanço em 31 de Dezembro de 2022 e em comparação com o de 2021, verifica-se 

uma significativa continuidade, sendo apenas de destacar: 

− A redução do Ativo não Corrente em 18 276,21€, quase na totalidade devido às 

Depreciações sobre os Ativos Fixos Tangíveis; 

− O aumento do Ativo Corrente em 40 445,74 € devido fundamentalmente à Caixa e 

Depósitos Bancários (+25 065,09€) e a Fundadores/ 

Beneméritos/Patrocinadores/Associados/etc. (+15 000,00€); 

− O acréscimo nos Fundos Patrimoniais em 22 001,63€ por incorporação do Resultado 

Líquido do Exercício; 

 

A Associação não apresenta dívidas ao Estado e a situação perante a Segurança Social encontra-

se regularizada. 
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Nos termos das disposições em vigor, a Direção propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício 

– positivo em 22.001,63€ (vinte e dois mil e um euros e oitenta e sessenta e três cêntimos) – seja 

transferido para a conta de Resultados Transitados. 

  

05.  
Proposta de Aplicação de Resultados 
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Concluído que se encontra o presente mandato, entende a Direcção expressar uma palavra de 

satisfação pelo cumprimento do propósito que justificou a respetiva renovação há 2 anos: 

contribuir para a elaboração do Plano Ferroviário Nacional então anunciado pelo Governo. 

Com efeito, e para além dos diversos webinars que realizámos, estivemos presentes em dois 

momentos distintos de especial significado: 

• Na Fase de Auscultação, após ”a apresentação do programa e calendário de 

formulação do Plano Ferroviário Nacional (abril de 2021), com vista à sua aprovação e 

publicação em Conselho de Ministros em Março de 2022” e que motivou o Comunicado 

da Direcção (19 de Outubro de 2021) acompanhando a “Contribuição da ADFERSIT 

para a elaboração do PLANO FERROVIÁRIO NACIONAL”. 

 

• Na Fase de Discussão Pública, durante a qual foi possível promover a respetiva análise 

e discussão interna e encontrar as bases para uma posição consensual que permitiu já 

no corrente ano (28 de Fevereiro de 2023) a elaboração dos “Contributos da ADFERSIT 

para o PLANO FERROVIÁRIO NACIONAL - Versão de 17nov2021”.  

 

Independentemente do desfecho deste já longo processo da elaboração do indispensável e 

ambicionado Plano Ferroviário Nacional – cuja aprovação e publicação estava inicialmente 

prevista para Março de 2022 – a ADFERSIT disse presente e tudo fez e continuará a fazer de forma 

a contribuir para que Portugal, à semelhança dos restantes países da União Europeia, venha a 

possuir as ambicionadas e merecidas ligações ferroviárias compatíveis com os níveis de 

MOBILIDADE europeia. 

 

Finalmente, a Direção agradece: 

• Aos nossos Associados, individuais e beneméritos; 

• Aos Patrocinadores, Moderadores, Oradores e Participantes do XV Congresso 

Nacional, e  

06.  
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• Aos Moderadores, Oradores e Participantes nos Webinars realizados, ao longo deste 

ano, 

o apoio, disponibilidade e confiança manifestada. 

Ao Conselho Estratégico e ao Conselho Fiscal um agradecimento especial pela colaboração 

dispensada. 

 

 

Lisboa, 21 de Março de 2023 

 

O Presidente da Direção 

Tomaz Leiria Pinto 

  

Aprovado em reunião de Direção 
em 23 de Março de 2023 
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− Demonstração de Resultados por Natureza 

− Balanço 

  

07. 
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