Nota da Direção
É com enorme satisfação que hoje procedemos a mais uma atualização semanal do site da
ADFERSIT.
Iniciado há precisamente há 1 ano, a sua redinamização tem permitido, ao longo deste
ainda curto período de tempo, divulgar as posições da ADFERSIT sobre assuntos da
atualidade que afetam o setor da Mobilidade e Transportes, publicar Artigos de Opinião por
conhecidos técnicos e personalidades ligadas ao setor – entre os quais o Ministro das
Infraestruturas de Portugal e o Ministro dos Transportes de Angola – e, simultaneamente,
divulgar as diversas notícias que são referência da Mobilidade e dos Transportes, enquanto
eixo crucial ao Desenvolvimento Económico e Social.
Hoje, a publicação do Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) sobre o Plano
Nacional de Investimentos – PNI 2030, que evidencia com especial relevo as importantes
áreas da Mobilidade Sustentável e Transportes Públicos, da Ferrovia, da Rodovia e das áreas
Marítimo-Portuária e Aeroportuária, permite-nos dar a conhecer aos nossos Associados e
aos leitores do site da ADFERSIT, o texto completo do Relatório Técnico de Avaliação do
Programa de Investimentos PNI 2030 - FERROVIA, cujo Sumário Executivo já havia sido aqui
divulgado em Janeiro do corrente ano.
Elaborado pelos Engenheiros Acúrcio dos Santos e Ernesto Martins de Brito – sócios
fundadores e membros dos Órgãos Sociais da ADFERSIT, a quem vivamente felicitamos –
cujo conhecimento e experiência foram cruciais para a elaboração do Relatório de Apoio
Técnico ao CSOP ao nível da Ferrovia, assumem particular relevância os projetos que
recebem a Recomendação Específica Prioridade 1, pelo que deverão avançar no curto
prazo (2021– 2023):
 Programa de Reforço de Capacidade e Aumento de Velocidade no Eixo Porto–
Lisboa;
 Programa de Aumento de Capacidade na rede Ferroviária das Áreas
Metropolitanas;
 Corredor Internacional Sul: Nova ligação Sines/Grândola;
 Programa de Acessos Rodo e Ferroviários aos Aeroportos Nacionais (conjuntamente
com a área da Rodovia).
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Por último, não pode a ADFERSIT deixar de se regozijar pelo ressurgimento do Conselho
Superior de Obras Públicas, indispensável órgão independente, de natureza consultiva do
Governo em matéria de infraestruturas.
À Eng.ª Natércia Cabral, enquanto Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, à sua
conhecida competência e determinação e a todos os membros do CSOP cujo rigor
profissional se encontra evidenciado neste Parecer, aqui deixamos o sincero
reconhecimento pelo notável trabalho realizado que prestigia e honra a Engenharia
Portuguesa.
07 de Julho de 2020
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Para consulta de:
 Relatório Técnico de Avaliação do Programa de Investimentos PNI 2030 – FERROVIA
(apoio de consultoria ao CSOP) – ATUALIZADO – clique aqui
 Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) sobre o Plano Nacional de
Investimentos – PNI 2030 (extrato da Mobilidade e Transportes) – clique aqui
 Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) sobre o Plano Nacional de
Investimentos – PNI 2030 (texto completo) – clique aqui
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