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No passado dia 7 de maio decorreram vinte anos sobre a criação da nossa Associação, que resultou da iniciativa das
concessionárias Lusoponte, Autoestradas do Atlântico e Aenor, cujas redes somavam em 2001 373 km de extensão.

Na primeira década da sua existência, a APCAP viu o seu papel associativo reforçado com a adesão da Brisa e de
outras concessionárias, totalizando em 2011 sete associados e 1.780 km de rede e assumindo um papel importante a nível
internacional, com a adesão à ASECAP.

Na última década, com a conclusão do ambicioso programa de autoestradas em Portugal nos primeiros anos e com a
adesão posterior de todas as concessionárias privadas e subconcessionárias, incluindo das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira, crescemos para os atuais 24 associados e para uma rede com a extensão total de 3.636 km, dos
quais 2.580 têm portagem.

O balanço dos primeiros 20 anos de vida da Associação é francamente positivo, por tudo aquilo que os seus Associados
foram capazes de criar: uma rede de alta capacidade de vias rodoviárias de grande qualidade, onde se mantêm
elevados padrões de operação e de manutenção, incluindo um serviço de transações eletrónicas de portagem (mais de
80%) que é um exemplo para todo o mundo.

Com os tempos difíceis que vivemos, os nossos Associados têm demonstrado grande resiliência na continuidade da
prestação do serviço público a que nos obrigamos.
passarão

por

uma

aceleração

da

transição

digital

E estamos prontos para os desafios da próxima década, que
e

da

sustentabilidade

nas

nossas

operações

e

também

pela

integração de novos tipos de mobilidade na nossa rede ou pela complementaridade com outros modos de transporte.

Vamos a isso.

RECORDANDO OS PRESIDENTES DA APCAP
No ano de celebração dos 20 anos da Associação, é justo recordar os
antigos presidentes desde a sua fundação.

PROJETO Nº 807-1B

2001-2004
º José Carlos Viana Baptista.

Eng.

2004-2005
º José Custódio dos Santos.

Eng.

2005 - 2011
Professor João Bento (no período 2005/2007 também assegurou a presidência da
ASECAP - Associação Europeia de Concessionárias de Autoestradas de Portagens.
Nesta

altura,

a

ASECAP

sofreu

importantes

reformas,

como

a

abertura

de

um

escritório em Bruxelas, de forma a estar mais perto do centro do poder legislativo
europeu, e contratou o primeiro secretário-geral daquela associação).

2011 - 2019
Dr. José Costa Braga (no período 2016/2017 também assegurou a Presidência da
ASECAP.

Quando

deixou

a

presidência

da

APCAP

foi

objeto

de

uma

justa

homenagem, aquando dos ‘ASECAP Days’, em Costa Navarino – Grécia - pelos muitos
e diversos serviços prestados aquela associação europeia).

2019 - até ao momento
º António Nunes de Sousa.

Eng.
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A APCAP TEM 20 ANOS

No dia 7 de maio de 2001, a Autoestradas do Atlântico, a Aenor e a Lusoponte fundaram a APCAP. Um marco de 20
anos em qualquer organização deve ser recordado e, por essa razão, importa aqui salientar os principais passos dados
por esta associação desde os 373 quilómetros iniciais até à dimensão que hoje tem: 3.636,1 km.

Este número significa - uma quarta parte do Plano Rodoviário Nacional em extensão, mas integrando as vias mais
importantes do País, as que ligam as principais cidades, os distritos mais populosos e a quase totalidade dos mesmos, os
portos mais movimentados e as fronteiras mais significativas do ponto de vista de trânsito internacional de mercadorias.

Os associados da APCAP têm sido pilares essenciais do desenvolvimento rodoviário em Portugal. Embora as parcerias
sejam, há já alguns anos, evitadas, por razões essencialmente políticas, foram o instrumento que permitiu a Portugal dar
um salto qualitativo gigantesco nas acessibilidades nacionais e transnacionais, que aproximou o Interior do Litoral,
permitindo o desenvolvimento de novos negócios nesse Interior que, sem essas vias não seriam possíveis, mantendo-se a
acessibilidade nos moldes anteriores.

Também

a

qualidade

imprimida

pelos

associados

da

APCAP

à

operação

e

manutenção

deste

conjunto

viário

concessionado foi essencial para o combate à sinistralidade: Não podemos esquecer que este indicador nacional sofreu
um salto qualitativo inegável ao permitir passar de uma estatística de 1629 mortes anuais verificadas em 2000 para os
390 verificados 20 anos depois , salto ao qual não pode ser estranho o investimento nacional na rede de autoestradas e
vias rápidas concessionadas à APCAP.

Depois dessa fundação destacaram-se as seguintes etapas de crescimento da APCAP com novos associados:
Em maio de 2005 adesão da Brisa e da Brisal; em dezembro de 2007, a Grande Lisboa; em março de 2008 a AEDL;
em dezembro de 2013, 14 novos associados de uma só vez, correspondendo aos antigos membros da associação
congénere de concessões scut e 5 novas subconcessões; e finalmente, em março de 2018, a Viaexpresso da
Madeira, a RAL e a SPER, ficando com um total de 24 associados.
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Ou seja, em cerca de 17 anos, a Associação cresceu 10 vezes, o que não pode deixar de ser salientado.
Apresenta-se em gráfico o crescimento da rede APCAP ao longo destas duas décadas:

Fonte: Relatórios de Sinistralidade ANSR de 2000 e 2020, respetivamente.

A este crescimento orgânico somam-se desafios importantes num futuro próximo: se nos últimos anos foi a
acessibilidade que esteve em causa, no futuro outros desafios se perfilam. Por um lado, a descarbonização e o que
isso implica em termos de infraestruturas. Por outro, a adaptação necessária aos novos veículos movidos a energias
alternativas: os híbridos plug-in ou elétricos, os veículos movidos a gás natural veicular ou a hidrogénio. Acresce o
uso

de

energias

energético,

ou

renováveis

ainda

a

nos

centros

operacionais

infraestruturação

em

5G

ou

para

mesmo

nos

melhorar

a

locais

da

condução

rodovia

com

autónoma

e

maior
a

consumo

comunicação

estrada/veículo ou veículo/veículo.

E,

finalmente,

mas

não

menos

importante,

a

articulação

com

outras

formas

de

mobilidade

que

permitam

complementar, com menor pegada carbónica, os percursos dos utentes das infraestruturas rodoviárias.

Importa recordar que os contratos de concessão têm os seus términos previstos entre 2028 e 2040, mas as
infraestruturas têm um horizonte de vida bastante mais amplo.

Como muitos destes novos investimentos não estiveram previstos nos concursos iniciais e, por essa razão, nos
modelos de negócios destes períodos de concessão – assim queira o concedente investir no futuro, apostando em
preparar

e

adaptar

estas

infraestruturas

a

esses

novos

desafios

que

se

colocam

num

horizonte

próximo

e

recorrendo à capacidade e know-how instalado neste conjunto de 24 associados –, a APCAP só pode reafirmar o
seu empenho e disponibilidade para outros 20 anos de realizações ao serviço dos seus clientes.

rmanteigas@apcap.pt
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A ASCENDI APRESENTA O SEU ANUÁRIO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

À semelhança dos que tem acontecido desde 2018, a Ascendi divulgou publicamente o Anuário de Segurança
Rodoviária com os resultados obtidos em 2020. A divulgação desta informação, tem como objetivo auxiliar todos
os stakeholders envolvidos neste tema a direcionar esforços para, de uma forma mais concertada e eficaz,
combaterem a sinistralidade rodoviária em Portugal.

Os resultados apresentados são o reflexo do trabalho que a Ascendi tem vindo a desenvolver, no âmbito da sua
estratégia para diminuir a frequência e gravidade dos acidentes rodoviários. Tradicionalmente, este trabalho
envolve múltiplas intervenções de melhoria e estudos de engenharia que têm indicado, à empresa, propostas
concretas para redução da sinistralidade rodoviária na sua rede de autoestradas. Em 2020 destacamos como
principais

iniciativas

a

aprovação

do

Plano

de

Ação

de

Segurança

Rodoviária

2020-2023

na

Ascendi,

a

continuação do programa de reforço das barreiras de segurança, os estudos com medidas para redução do risco
nas zonas de acumulação de acidentes, o reforço das parcerias institucionais e a reorganização interna.

A informação encontra-se disponível para consulta aqui: Anuário de Segurança Rodoviária 2020

Clique aqui
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ASCENDI MARCOU PRESENÇA
EM SEMANA IBÉRICA SOBRE ESPÉCIES INVASORAS

ª

A IP, em articulação com a Ascendi, participou na 2

ª

Semana Nacional sobre Espécies Invasoras (SNEI) / 1

Semana

Ibérica sobre espécies Invasoras (SIEI) que decorreu entre 29 de maio e 6 de junho, com uma sessão de divulgação e
sensibilização

dedicada

à

espécie

Fallopia

Japonica,

espécie

invasora

muito

perigosa

que

causa

danos

em

infraestruturas e prejudica a biodiversidade.

Na sessão, que teve lugar no dia 1 de junho, entre as 14.30h e as 15.30h, via Zoom, a investigadora Elizabete Marchante
do CFE/UC fez uma breve introdução sobre a espécie e a sua área de dispersão, seguindo-se a Paula Graça da IP
com uma apresentação sobre a o trabalho que tem vindo a ser realizado nesta empresa e no grupo de trabalho
Fallopia. Pelo João Lindo da Cunha da Ascendi, foram ainda apresentadas algumas das primeiras experiências
realizadas em Portugal, na expetativa de validação de metodologias de controlo.

A participação nesta sessão foi de especial interesse para técnicos de entidades gestoras do território, de empresas
florestais, de gestão de vegetação, de gestão de infraestruturas lineares, mas também para o público em geral.
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CONCURSO: DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE

A Ascendi assinalou o Dia Internacional da Biodiversidade com um concurso direcionado para as crianças, sob o
mote “Porque devo cuidar e proteger a Biodiversidade”.

A 22 de maio de 2021, para celebrar o

Dia Internacional da Biodiversidade, a Ascendi lançou um concurso que

teve como objetivo promover a preservação da biodiversidade junto de crianças que frequentam escolas nas
imediações da sua rede de Autoestradas.

Sob o mote “Porque devo cuidar e proteger a Biodiversidade”, a primeira edição do concurso foi direccionada
aos municípios adjacentes à Subconcessão Pinhal Interior (A13 e A13-1) – Alvaiázere; Ansião; Coimbra; Condeixaa-Nova; Ferreira do Zêzere; Figueiró dos vinhos; Miranda do corvo; Penela; Tomar e Vila Nova da Barquinha.

Os participantes foram convidados a fazer um trabalho sobre a biodiversidade e porque deve ser protegida.

O prazo de envio dos trabalhos decorreu de 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, a 4 de junho de
2021.

Os vencedores do concurso vão ser premiados com uma visita ao Oceanário de Lisboa para dois adultos e duas
crianças com o transporte para Lisboa (ida e volta incluída).
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MELHORIA DA SEGURANÇA E DA SUSTENTABILIDADE
NA FROTA DA GLOBALVIA TRANSMONTANA
De modo a salvaguardar e reforçar a segurança das pessoas das equipas de Operação e Manutenção que
percorrem, 24h por dia, 365 dias por ano, a Subconcessão Auto-Estrada Transmontana, foram equipadas todas
as viaturas da frota da Globalvia Transmontana com um botão de pânico.

Estes novos equipamentos deverão ser utilizados sempre que algum colaborador se encontre em situação de
perigo iminente ou no caso de se sentirem mal e necessitarem de ajuda ou de socorro.

Os dispositivos foram instalados e encontram-se diretamente ligados ao Centro de Controlo de Tráfego e a
contatos de telemóveis e emails pré-definidos, lançando um alerta quando são acionados.

Adicionalmente, cada vez mais conscientes de que prevenir a escassez de recursos hídricos é urgente, procedeu-se
à instalação de um sistema de captação e aproveitamento de águas nas novas viaturas da área de O&M.

Este sistema visa o reaproveitamento de águas utilizadas na lavagem das mãos dos nossos colegas que diariamente
efetuam o patrulhamento da autoestrada de forma a prevenir a escorrência de águas para a via.

Desta forma, toda a água gasta na frota da Globalvia Transmontana é coletada e, no final de cada turno de
trabalho, é encaminhada para a nossa ETAR de forma a receber o respetivo tratamento.

Fomentando e apoiando as ideias e iniciativas das nossas pessoas, na Globalvia Transmontana continuaremos a
procurar melhorar os nossos processos, focados em 2 pilares essenciais: a Segurança e a Sustentabilidade.
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GLOBALVIA TRANSMONTANA PARTICIPA EM
PROJETO DE CONDUÇÃO AUTÓNOMA E CONECTADA

A Globalvia Transmontana, na senda da inovação que é um pilar fundamental da estratégia de todo o Grupo
Globalvia, irá participar num projeto (Projeto STEROID) de condução autónoma e conectada inserida num
consórcio de 3 Organizações onde estão presentes também o VORTEX-Colab e o Instituto de Telecomunicações
de Aveiro, e que significará um investimento de cerca de 1.000.000,00

€

e será cofinanciado por Fundos

Europeus de Desenvolvimento Regional (FEDER).

No seio do consorcio, a Globalvia Transmontana, em colaboração com a Openvia Portugal, terá um papel
fundamental não só pelo facto de ser na sua infraestrutura que estará assente a implementação do projeto,
como também pelo facto de a solução de comunicação com os veículos autónomos e conectados passar pelo
software corporativo de gestão de infraestruturas e operação que é o GMOM.

Em termos de infraestrutura o projeto será implementado na A4, numa distância de 14km, entre o nó de Parada
de Cunhos e o nó de Lamares, Distrito de Vila Real. A escolha da localização deve-se ao facto não só de ser a
área de maior tráfego da Autoestrada Transmontana, mas também por alguns outros fatores entre os quais a
existência de sublanços portajados, a proximidade à cidade de Vila Real, a existência de áreas de serviço e
ainda a presença de obras de arte de referência como o Viaduto do Corgo, toda esta envolvência permite a
criação de casos de uso de valor acrescentado para o projeto.

Tecnologicamente o projeto visa a exploração de diversas tecnologias de comunicação com veículos autónomos
e conectados donde se destacam o ITS-G5 e as redes celulares 5G, para esta comunicação com os veículos
autónomos serão instaladas Road Side Units (antenas) ao largo da distância de cobertura do projeto.

Serão estabelecidos ainda casos de uso
na

área

do

Cooperative

ITS

tirando

partido assim de sistemas telemáticos já
instalados na Autoestrada Transmontana
que

atuando

coordenada

de

forma

auxiliarão

cooperativa
a

e

condução

autónoma e conectada.

Por último, será estudada a possibilidade
de estender a comunicação feita com os
veículos

autónomos

pessoas

conectadas,

e

conectados

que

através

a
da

utilização de APPs especificas poderão
também

receber

notificações

emitidas

pelo software de gestão e estar assim
envolvidas no ecossistema da condução
autónoma.

O Projeto STEROID será assim um marco
histórico no caminho para a condução
totalmente

conectada

Transmontana,
de

na

Autoestrada

desenvolvendo

comunicação

em

tempo

soluções
real

para

aumentar a segurança e a eficiência na
condução.

ACOMPANHE-NOS
NO UNIVERSO DIGITAL
www.linkedin.com/company
/apcap/
www.apcap.pt

APCAP

https://tinyurl.com/y5j3rv3w

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO!
Estamos ao dispor para responder a todas as suas questões.
Segunda a Sexta: 9h00 às 17h00
Sábado e Domingo: Encerrado

Praça Nuno
Rodrigues dos Santos,7
1600-171 Lisboa

apcap@apcap.pt

+351 217 248 940

