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O grupo de trabalho ADFERSIT para abordar o

sector dos transportes de forma transversal vai

ganhar  nova  vida.  A  prioridade  dada  ao

Conselho Estratégico foi um dos momentos que

marcaram a nova etapa da associação que se

iniciou ontem.

Esta segunda-feira, na nova sede em Lisboa, a

associação  elegeu  os  órgão  sociais  para  o

biénio 2019/20, inaugurou o novo espaço sede

que ocupa na estação de Metro das Picoas e

anunciou a activação do Conselho Estratégico.

Nos destinos da ADFERSIT Tomás Leiria Pinto mantém-se na presidência, função em que será

auxiliado pelos vices Manuel Pereira de Moura e José Manuel Maia.

Luís Filipe Pereira e Ernesto Martins de Brito assumem, respectivamente, a presidência da Mesa

da Assembleia Geral e a presidência do Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral Ordinária delegou ainda a gestão do Conselho Estratégico ao antigo quadro

responsável pela área de material circulante CP, Acúrcio dos Santos.

A estrutura deverá contribuir no reconhecimento da ADFERSIT enquanto associação profissional

e dar suporte a tomadas de posição objectivas e tecnicamente rigorosas.

Temas como o PNI 2030, a ligação ferroviária porto de Sines – Madrid enquanto peça integrante

da nova Rota da Seda, o Corredor Atlântico e a eficiência portuária, a linha de Cascais, a situação

da CP, ou uma visão integrada da mobilidade nos sistemas de transporte, estão no radar da

estrutura, alerta Leira Pinto.

A credibilidade do Conselho Estratégico será dada pelos antigos presidentes da associação e

quadros independentes convidados de vários quadrantes, que integram o grupo de trabalho.

O Plano de Actividades para 2019, em paralelo, remete para o reformular a presença associativa

online. Melhor o site e aumentar o impacto nas redes sociais. A estratégia passa também por

melhorar a comunicação interna com os associados.

Como objectivo estratégico na vida associativa volta a estar a prioridade de proceder à integração

de jovens quadros do sector dos transportes e promover a ligação ao meio universitário.

Nesse  contexto  a  entidade  está  a  reanalisar,  de  acordo  com  a  disponibilidade  financeira,  a

possibilidade de conceder bolsas de estudos.

No  decorrer  de  2020  está  no  horizonte  da  nova  direcção  a  organização  do  14º  Congresso

Nacional da ADFERSIT.

Nova Sede

A ADFERSIT transferiu, durante o ano de 2018, a sede do Parque das Nações, para o espaço

cedido pelo associado Metro de Lisboa na estação de Picoas.

Nas palavras que proferiu, ao inaugurar o novo espaço, Leiria Pinto agradeceu as respostas que

a direcção recebeu dos associados, em particular da CP e IP, ao pedido para se encontrar uma

sede para a albergar a actividade da associação.

Um espaço  com menos limitações de estacionamento existentes nas  traseiras  do  Casino de
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Lisboa e mais bem servido por transportes públicos.

As duas empresas responderam de forma positiva, mas a escolha acabou por recair, depois de

analisadas as várias soluções, na proposta do Metro de Lisboa.

Um novo ponto de encontro para associados que o quadro do sector dos transportes destacou

pela localização nobre e centralidade.

A antiga sede será alugada para se tornar mais uma fonte de financiamento da associação.
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