Comunicado
15º CONGRESSO NACIONAL DA ADFERSIT

De acordo com a deliberação da Direcção na sua reunião de 5 de Abril, foi marcada a
realização do 15º CONGRESSO NACIONAL DA ADFERSIT, a ter lugar nos dias 29 e 30 de
Novembro nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido convidado para
Presidente do Congresso o Dr. Pedro Siza Vieira.
Após reflexão sobre os objetivos estratégicos e programáticos nacionais e os instrumentos
estratégicos em curso da União Europeia, foi escolhido para tema central do 15º Congresso
Nacional da ADFERSIT o seguinte:
MOBILIDADE, LOGISTICA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO
• Objetivos e Metas nos horizontes 2030 e 2050
• Oportunidades e opções no curto prazo
Como principais subtemas e reconhecendo a necessidade de um ajustado enquadramento
com o PRR - Programa de Recuperação e Resiliência e o PNI 2030 - Programa Nacional de
Investimentos 2030, haverá que debater matérias de inegável relevância, nomeadamente:
• Capacitação e incorporação de valor, como forma de maximizar a contribuição do
futuro Plano Ferroviário Nacional na Indústria Nacional;
• Logística e Transporte Ferroviário, avaliando-se as condições que permita ao modo
ferroviário ser competitivo no transporte de mercadorias;
• Enquadramento Legal e Institucional, visando agilizar os procedimentos dos
concursos públicos e reduzir o nível de litigância existente.
A Comissão Organizadora do Congresso, terá como núcleo central:
✓ Eng. José Maia (Secretário Geral)
✓ Eng.ª Natércia Cabral
✓ Eng. Acúrcio dos Santos
✓ Eng. Paulo Marques
✓ Eng. Francisco Rosa
✓ Dr. Rui Lucena
✓ Eng. Orlando Ferreira
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De acordo com o calendário dos trabalhos já aprovado e após a definição da estrutura do
Congresso, irão ser realizadas nos próximos meses diversas reuniões (nas modalidades
presencial e online) destinadas a balizar as matérias a discutir, posteriormente, no Congresso.
8 de Abril de 2022

A Direcção da ADFERSIT

Tomaz Leiria Pinto
Presidente
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