Comunicado
14º CONGRESSO NACIONAL DA ADFERSIT
Concluído o 14º Congresso Nacional da ADFERSIT, importa expressar o agradecimento da
Direção a todos os que tornaram possível a realização dos trabalhos, nas condições inéditas
e complexas que estamos a viver.
As fortes condicionantes resultantes do agravamento da pandemia que a todos atinge,
obrigou-nos a limitar a inscrição dos congressistas à modalidade “online”, não obstante à
data da decisão já ter sido ultrapassada a centena de inscritos na modalidade “presencial”.
Nestas circunstâncias, é devida a primeira palavra de agradecimento a todos os que, durante
as 6 sessões de trabalho que decorreram nos passados dias 3 e 4, acompanharam “online”,
as diversas mesas redondas constantes do Programa do Congresso, permitindo atingir uma
assistência média entre os 120 e os 150 congressistas por sessão.
Aos 6 moderadores, Eng. Martins de Brito, Dr. Hélder Martins, Prof. José M. Viegas, Prof.
Francisco Ferreira, Dr. Jorge d’Almeida e Dr. Nicolau Santos, agradecemos a manifesta
capacidade de articulação do tema em debate com as intervenções dos respetivos oradores.
Aos 25 oradores que se disponibilizaram a intervir, fazendo-o com elevado rigor e riqueza de
intervenções e aceitando o contraditório com total respeito cívico, testemunhamos o nosso
forte agradecimento.
Às nossas empresas de referência, que continuam a tornar possível a atividade da ADFERSIT
e que nesta situação particularmente difícil se disponibilizaram a conceder um Patrocínio,
sem os quais, não seria possível este Congresso, relevamos o nosso reconhecimento
Ao Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Eng. Jorge Delgado, que presidiu à
Sessão de Abertura e ao Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Dr.
Pedro Siza Vieira, que presidiu à Sessão de Encerramento, os melhores agradecimentos pela
manifesta prova de consideração pela ADFERSIT.
Ao Presidente do Congresso Eng. Carlos Moedas; ao Presidente da Comissão Executiva Dr.
Luís Filipe Pereira e ao Prof. António Costa Silva na qualidade de "speaker" convidado, são

Comunicado
devidas felicitações e profundo agradecimento pelas especiais missões que
desempenharam.
Finalmente, aos diversos prestadores de serviços que, com exemplar profissionalismo,
permitiram "colocar no terreno" este difícil Congresso, fica o nosso sincero obrigado.
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