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Ao longo das últimas duas décadas, a ADFER – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento do Transporte Ferroviária foi uma referência na discussão e tratamento 
de temas relevantes, não apenas do sector ferroviário, mas para todo o sector dos 
transportes.

Em 2010, a ADFER alterou os seus estatutos passando a designar-se ADFERSIT – 
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes 
materializando, estatutariamente, aquela que no fundo vinha sendo a sua prática, quase 
desde o seu início.  

Os Órgãos Sociais da ADFERSIT, emergentes das eleições de Julho passado, no âmbito 
dos novos estatutos, integra já quadros dos diferentes modos de transportes, o que 
enriquece de forma significativa o debate interno e o nível de intervenção pública que a 
ADFERSIT se propõe manter, na sociedade portuguesa.

A Direcção que tenho a honra de integrar e presidir delineou, neste contexto estatutário e 
também do País, que a intervenção da Associação se deveria fazer a três níveis:

1.Estratégico (visando contribuir para a discussão e clarificação do 
modelo de desenvolvimento do País em geral e do Sector dos Transportes em 
particular);

2. Táctico (contribuindo para a discussão e clarificação dos 
modelos de governança das entidades do sector);

3.Técnico (visando contribuir para a identificação e das melhores 
soluções técnica, para cada situação concreta).

Neste sentido, a ADFERSIT definiu um conjunto de conferências e sessões que visam 
abordar os diferentes níveis de intervenção atrás referidos e que pretendíamos ter iniciado 
com a conferência “A Ética na Gestão das Empresas”, em Novembro passado e cujo 
conferencista era o Professor Ernâni Lopes e moderador, o Jornalista Carlos Magno.

Não me quero alongar muito, mas quero deixar-vos, caros colegas e amigos, alguma 
informação de um conjunto de iniciativas em curso e terão lugar neste primeiro 
semestre ano culminando, em 14 e 15 de Abril 2011, com a realização do 10º Congresso 
Nacional da ADFERSIT.

Estamos, assim, a preparar as seguintes conferências e sessões temáticas:

·Caminhos-de-ferro em Portugal. Que Futuro? (início de Fevereiro) 

·O Financiamento dos Transportes urbanos e suburbanos (meados 
de Fevereiro) 

· Modelo de Governação dos Portos. (Março)

· Que Solução para o sector aeroportuário? (Março/Abril)

·Duas sessões técnicas sobre o material circulante de eixos 
intermutáveis. (Março)

Finalmente quero, sobre a conferência de hoje, agradecer ao Sr. Dr. Carlos Moreno a 
disponibilidade que desde a primeira hora manifestou para aceitar trazer a sua enorme 
experiência a esta conferência e ao Jornalista Paulo Ferreira ter aceite ser o moderador 
e a quem vou passar já a palavra. 

A ambos o meu obrigado.

Joaquim Polido
Presidente da ADFERSIT

CONFERÊNCIA “AS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS”
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