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No âmbito da Consulta por Escrito sobre a Proposta de Parecer do Conselho Permanente do Conselho Superior de Obras
Públicas, designadamente sobre os pontos 1, 2, 3, 4 e 5, manifesto a minha aprovação.

Como Referências de Reforço ao proposto, entende-se ser de salientar o seguinte:

 - As propostas do PNI 2030 devem ser reavaliadas à luz das limitações apontadas na avaliação desenvolvida pelo CSOP e face
às alterações que se impõem pelo novo contexto introduzido pela Pandemia - sem que isso ponha em causa os projetos, cuja
concre zação se mantém per nente;

- As conclusões/recomendações devem ser analisadas em conjunto com o que, mais detalhadamente, consta dos relatórios
setoriais e da par cipação dos Conselheiros (Atas e Contributos Escritos);

- Apesar de o PNI 2030 tratar apenas de infra estruturas não podem ser desatendidas as componentes, as medidas, não infra-
estruturais que devem acompanhar, à priori ou em paralelo, os inves mentos, pois são fatores crí cos para o sucesso dos
mesmos;

- A avaliação criteriosa das candidaturas e a seleção e a atribuição de prioridades aos projetos deve obedecer à aplicação de
critérios técnicos claros, como muito referido nos relatórios.

- A calendarização dos projetos deve ser atempadamente divulgada aos agentes públicos e privados que poderão vir a estar
envolvidos na concre zação.

- O PNI 2030 deve também cons tuir um fator propiciador da capacitação (ou recapacitação) nacional em muitas áreas;

- Os inves mentos a realizar para melhoria da capacidade e da velocidade no eixo Lisboa-Porto, no PNI 2030, devem ser
totalmente integráveis, numa fase posterior de inves mento, de cons tuição de uma linha autónoma;

-  Consideram-se relevantes as propostas do  relatório  setorial  Ferrovia sobre  o  inves mento  na Linha da Beira Alta para
aumento de capacidade, na sequência do inves mento 2020.

- É necessário retomar o estudo sobre uma nova travessia do Tejo, como proposto no relatório setorial da Ferrovia;

- As soluções para a mobilidade e transportes na AML devem ter em consideração, quer na componente dos interfaces, quer
dos modos em corredores em sí o próprio, que uma parte significa va do conges onamento no eixo Cascais/Oeiras, não tem
a ver com Lisboa, mas antes com os fluxos de e para a margem Sul do Tejo, aspeto ausente das considerações que constam
do PNI 2030.

Aprova-se a Ata da Reunião plenária de 14 e 15 de maio.

Natércia Cabral
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