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NOTÍCIAS APCAP

IBTTA GLOBAL TOLLING SUMMIT EM DUBLIN
SUSTENTABILIDADE DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS EM DESTAQUE

Realizou-se, em Dublin, de 23 a 25 de outubro passado, a cimeira anual da IBTTA – International Bridge
Toll and Turnpike Association, a maior associação mundial da indústria de infraestruturas rodoviárias
concessionadas.
O Presidente da ASECAP e também da APCAP, Eng.º António Nunes de Sousa, deu as notas de abertura
deste importante evento, o qual contou com várias comunicações ligadas aos associados da APCAP,
cujos resumos se apresentam de seguida.
Assim na Sessão de PPPs: inovações, entrega de projetos e seus benefícios – estudos de caso, a Ascendi
(Hugo Vieira) conjuntamente com a Accenture Portugal (Ricardo Almeida) apresentaram as inovações
portuguesas no campo das portagens em regime de free-flow integral, sistema em que Portugal foi
pioneiro, e cujas soluções encontradas em Portugal estão a ser exportados através de propostas noutros
países, havendo já algumas implementações, como no caso de França, do sistema desenvolvido em
Portugal.

NOTÍCIAS APCAP
Na Sessão de Safety First: Getting to Vision Zero, tivemos uma excelente apresentação da A-to-Be da
Brisa (Lara Moura) dedicada aos projetos de ITS desenvolvidos em Portugal no âmbito do C-Roads
Portugal com apresentação dos resultados dos test sites, em que o tema principal foi o desenvolvimento
das comunicações estrada/veículo/centro de controle de tráfego e os benefícios que essa comunicação
automática pode trazer neste caminho da Visão Zero Acidentes.

INTERVENÇÃO A-TO-BE

PAINEL A-TO-BE

No âmbito do ‘Road User Charging’ tivemos também da A-to-Be (Luis Nunes) uma apresentação da ´Razão
de Ser’ do financiamento privado das infraestruturas, tendo sido apresentado um benchmarking de
volumes de investimento em infraestrutura de diversos países e onde é clara a co-relação entre o nível
mais elevado de infraestruturação e os grandes volumes de investimento, associados à participação de
privados nesses investimentos, os quais são um complemento essencial ao investimento público em
infraestruturas rodoviárias cada vez mais reduzido na generalidade dos países desenvolvidos.
A apresentação de Jerónimo Pérez, da A-to-Be no painel ‘Technology: Technology Enablers for
Sustainability Mobility’ foi sobre as vantagens da utilização dos Sistemas de gestão automáticos de
Segurança rodoviária e como isso constitui hoje a chave de sucesso para as operações rodoviárias,
descrevendo um conjunto de aplicações automáticas hoje oferecidas pela A-to-Be aos seus clientes.

LUÍS NUNES - A-TO-BE -

JERÓNIMO PÉREZ - A-TO-BE -

Dada a pertinência dos temas apresentados, o IBTTA justificou, mais uma vez, porque razão continua a
ser o evento de excelência na divulgação de conhecimento e partilha de melhores práticas no setor das
autoestradas e pontes portajadas.

NOTÍCIAS APCAP
ASECAP REALIZOU SEMINÁRIO EM PARIS
“HOW THE TOLL ROAD INFRASTRUCTURE WILL LOOK LIKE IN 10 YEARS”
A ASECAP realizou em 12 de outubro passado um
Seminário
Interno
dedicado
apenas
aos
associados e sob o tema do Futuro das
Infraestruturas Rodoviárias de Portagem, com uma
série de apresentação perspetivando essas
infraestruturas daqui a 10 anos.
De facto, nesse horizonte temporal dos próximos 10
anos vários dos contratos de concessão dos
associados ASECAP terminam o seu ciclo de vida,
sendo que em Portugal cerca de metade dos
contratos existentes atinge o seu termo.
Assim e por iniciativa da presidência portuguesa, a
ASECAP iniciou um conjunto de abordagens onde
pretende realçar as vantagens deste tipo de
contratação.
Neste seminário houve uma primeira apresentação
de um consultor jurídico da Associação com o
enquadramento da Diretiva de Concessões,
seguida de uma apresentação do Eng.º Jean
Mesqui, especialista de concessões e há muito
conhecedor da realidade da ASECAP.
Nas duas apresentações foram elencadas as vantagens deste sistema de contratação, a sua inegável
vantagem no conceito utilizador-pagador e o equilíbrio que um sistema rodoviário taxado tem no
panorama do ecossistema de transportes.
Seguiu-se uma “tour de table” com as situações que se verificam em cada País.
Com base na informação recolhida, a ASECAP continuará a reflexão em 2023 e traçará cenários futuros
de modelos possíveis de investimento e desenvolvimento das infraestruturas de nova geração, com
enfoque especial nos novos investimentos de digitalização de processos, mesmo operacionais, de
descarbonização e de gestão da capacidade das vias e sua automação, assim como em aspetos de
cibersegurança.
4ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
CONFERÊNCIA ANUAL DA IRF EM MARROCOS
A International Road Federation e a ADM –
Autoroutes du Maroc – organizaram no passado dia
6 de outubro, em conjunto, na cidade de
Marraquexe a 4ª Conferência Internacional para a
Mobilidade Sustentável.
O Presidente da APCAP e da ASECAP, António
Nunes de Sousa esteve presente nesta conferência
onde interveio no painel de abertura, subordinado
ao tema “Transporte Rodoviário para um
Crescimento Global Sustentável e Inclusivo.

ANTÓNIO NUNES DE SOUSA - PRESIDENTE APCAP E ASECAP
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FÓRUM DAS GUARDAS DE SEGURANÇA
No dia 13 de outubro decorreu o Fórum “Inovação
na Segurança Rodoviária” organizado pela Ascendi.
O evento teve como objetivo a apresentação do
programa de substituição das barreiras de
segurança da rede Ascendi, onde se inclui um novo
sistema de barreiras desenvolvido especificamente
para pontes e viadutos que permitirá aumentar os
níveis de segurança na nossa rede de autoestradas.
Este fórum contou com a participação de Luís Silva Santos, Presidente do Conselho de Administração da
Ascendi; Nuno Teixeira, Diretor de Gestão da Conservação da Ascendi; Antonio Amengual Pericas, Diretor
de Segurança Rodoviária da Roadsteel Engineering e Rui Ribeiro, Presidente da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária Rodoviária e com a presença dos principais stakeholders da Ascendi.
O evento terminou com uma visita ao local onde a nova solução de Barreiras de Segurança já está a ser
implementada (Nó do Carvoreiro – A25).
Comprometida com a melhoria contínua da segurança rodoviária, a Ascendi tem vindo a implementar um
conjunto de ações para aumentar os níveis de segurança das nossas infraestruturas e desenvolve um
trabalho diário para diminuir a frequência e gravidade dos acidentes nas mesmas.

ASCENDI SUBSCREVE PACTO DO PORTO PARA O CLIMA
O Pacto do Porto para o Clima é uma iniciativa liderada pelo Município do Porto que pretende despertar
a ação dos cidadãos e organizações e criar uma verdadeira comunidade de aprendizagem, partilha de
experiências e conhecimento, e apoio mútuo para este desígnio.
Este Pacto vem reforçar a ambição do Porto em atingir as metas ambientais, sendo que o Município
estabeleceu o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55%,
até 2030.

O reforço dos espaços verdes, a aposta na partilha de energia, incremento da mobilidade sustentável,
aumento da eficiência do edificado, a promoção da poupança energética, investimento em iluminação
LED inteligente, maior circularidade, são alguns dos eixos estratégicos da ação do Município para os
próximos anos.
A Ascendi subscreveu esta iniciativa, que tem mobilizado atores de diversos quadrantes e congrega já
mais de 170 subscritores de enorme prestígio, de áreas tão diversas como a Academia, justiça, educação,
telecomunicações, construção, indústria, ONGs, 3º setor, desporto, ciência, saúde, cultura, abrangendo
algumas das mais reputadas instituições e organizações empresariais da cidade e da região, assumindo o
compromisso de agir pelo futuro e de adotar as medidas para alcançar um planeta mais sustentável.
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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

