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Conferência “Oportunidades para o setor dos transportes – Estratégias e perspetivas de 

financiamento para projetos nacionais” – Notas para a apresentação 

A CEETVC definiu, no seu programa de candidatura para o triénio 2013-2016, um 

conjunto de orientações base das quais se destaca o de debater, dentro da Ordem dos 

Engenheiros, qual a melhor forma de assumir um papel interventivo nos desafios que hoje se 

colocam à Especialização, nas diversas solicitações da sociedade civil. 

Também assumimos desde logo que, na organização, dinamização ou colaboração em 

conferências, painéis ou simpósios relacionados com a temática dos Transportes e das Vias de 

Comunicação, daríamos especial enfoque, entre outros, a: 

a) Intermodalidade urbana na perspetiva da segurança e fluidez de tráfegos, em articulação com o 

ordenamento do território e o ambiente; 

b) Novas estratégias para as infraestruturas de transporte nas ligações transeuropeias ao nível da 

rodovia e da ferrovia; 

c) Manutenção e reabilitação de infraestruturas de transporte. 

Estes pressupostos, ajustados ao atual contexto nacional de contenção da despesa pública, 

pretendem realçar simultaneamente, ainda que neste contexto, o setor dos transportes, 

seja nas infraestruturas, seja na operação, não pode ser ignorado e descurado, porquanto 

é fundamental para assegurar a mobilidade de pessoas e bens e, como tal, para a 

atividade e competitividade das empresas. 

Embora reconhecidamente importante e crucial e que, indiscutivelmente, sofreu 

melhorias consideráveis nos últimos anos, importa, contudo, avaliar e discutir até que 

ponto o sistema de transportes, em todas as suas diversas vertentes, está desenvolvido 

de forma ajustada e coerente com os objetivos que hoje se pretendem para o País, 

nomeadamente para o relançamento da economia, e em que medida são adequadas as 

condições de financiamento previstas para a sua sustentabilidade. 

É nesta perspetiva que surge a organização e realização desta Conferência, numa altura 

em que estão definidas as principais linhas europeias para o financiamento na área dos 

transportes, com o horizonte de 2020, e tendo o Governo aprovado recentemente o 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 (PETI), 

constituído por um conjunto de prioridades de intervenção com base no relatório do 

grupo de trabalho criado especificamente para a definição dos investimentos prioritários 

em infraestruturas de transportes de elevado valor acrescentado. 

Assim, importará conhecer as estratégias e instrumentos de financiamento europeu para 

projetos portugueses no setor dos Transportes, para o que contamos com a presença e 
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intervenção do Dr. José Laranjeira Anselmo, Administrador Principal na CE/DG MOVE – 

Redes Transeuropeias de Transportes. 

Importa também ficar a conhecer os critérios e pressupostos que estiveram na base da 

aprovação do PETI, para o que contávamos com a presença do Dr. José Eduardo Carvalho, 

Presidente da AIP e que presidiu ao referido grupo de trabalho, mas que devido a um 

imprevisto de última hora nos comunicou que não iria estar presente. Para colmatar esta 

ausência, será o Colega António Lemonde de Macedo, membro da Especialização em 

Transportes e Vias de Comunicação, que fará uma apresentação sumária da atividade do 

Grupo de Trabalho, uma vez que colaborou, através do LNEC, na preparação de partes do 

documento produzido.  

Num primeiro estágio de discussão e debate, poder-se-á questionar se o conjunto das 

prioridades de intervenção propostas no PETI resulta em projetos que superem barreiras 

e eliminem estrangulamentos existentes, assegurando as adequadas ligações entre os 

principais polos-chave do desenvolvimento do País (cidades, portos, plataformas modais 

e aeroportos) e respetiva coerência e articulação com as ligações ao resto do mundo e, 

em particular, à Europa. 

Não menos importante, será todavia ponderar e debater o enquadramento financeiro 

desses mesmos investimentos e em que medida estes se enquadram numa correta e 

adequada perspetiva de política económica sustentável. Para isso contamos com a 

presença e intervenção do Prof. Alfredo Marvão Pereira, professor catedrático no 

Departamento de Economia do College of William and Mary, nos Estados Unidos, e que 

recentemente publicou um livro sobre os investimentos públicos em Portugal. 

Neste segundo estágio de discussão e debate, numa altura em que o modelo de Parcerias 

Público-Privadas suscita dúvidas sobre a sua utilização e efeitos, poder-se-á também 

abordar até que ponto o respetivo uso é um instrumento adequado para os 

investimentos de iniciativa pública e quais as suas limitações ou condicionantes. 

Para conduzir todo o debate contamos com a presença e intervenções do Dr. Camilo 

Lourenço, jornalista económico e docente universitário, cujo posicionamento de 

intervenção crítica relativamente às políticas económicas a que o País tem sido sujeito 

assegura a esta Conferência uma elevada componente de debate, como se deseja e 

pretende. 
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A todos os conferencistas e moderador, cujas personalidades são garantia da qualidade 

que esta Conferência pretende assegurar e que nos prestigiaram com a sua presença, os 

nossos agradecimentos.  

A todos os presentes, também os nossos agradecimentos pela vossa presença e o nosso 

incentivo a participarem no debate. 


