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1 – INTRODUÇÃO 

No Relatório de Atividade e Contas do Centro Rodoferroviário Português relativo a 2022, a 

Comissão Diretiva apresenta os aspetos mais relevantes da atividade desenvolvida e os 

elementos relativos à gestão financeira e patrimonial da Associação no ano transato.  

No Capítulo 2 – RESENHA DE ATIVIDADE descrevem-se as principais atividades realizadas: 

organização e concretização do 10º CRP; aspetos da vida associativa, de que se destacam 

a conclusão da revisão dos Estatutos (2022) e sua legalização; diligências realizadas para 

alargamento da massa associativa; e recomposição do Conselho Fiscal. O capítulo conclui 

com a apresentação dos dados da gestão financeira e patrimonial e com uma referência à 

evolução da situação durante o último mandato (2020-2022).  

No Capítulo 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS comenta-se a forma como decorreu 2022, e 

respetivas ações indispensáveis na dinamização da vida associativa. 

Por fim, o Anexo “Contas” contem os dados do exercício: Balanço, Demonstração de 

Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações nos Fundos 

Patrimoniais e Anexo às Demonstrações Financeiras.  

Nos termos Estatutários, o presente Relatório de Atividade e Contas foi primeiro apreciado 

pelo ROC, e depois submetido ao Conselho Fiscal para elaboração de parecer. De acordo 

com os Estatutos (2022), o Relatório será discutido e votado na 51ª Assembleia Geral a 

realizar em 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crp.pt/wp-content/uploads/2023/02/CRP-ESTATUTOS-2022.pdf
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2 – RESENHA DE ATIVIDADE 

Das principais atividades desenvolvidas no ano de 2022 destacam-se: 

- A organização e concretização do 10º Congresso Rodoferroviário Português, que 

nesta décima edição, pela primeira vez, incluiu temas da Ferrovia e do Transporte;  

- A finalização da revisão e legalização dos Estatutos (2022), e sua entrada em vigor; 

- As diligências realizadas para o alargamento da massa associativa; 

- A recomposição do Conselho Fiscal até ao final do presente mandato; 

- A remodelação e atualização do sítio do CRP. 

 

2.1 – 10º Congresso Rodoferroviário Português 

2.1.1 – País Convidado, Participantes e Temas 

O 10º Congresso Rodoferroviário Português – no qual Angola participou pela 2ª vez como 

País convidado - levou ao Centro de Congressos do LNEC, entre 5 e 7 de julho de 2022, 

cerca de quatro centenas de participantes: portugueses, de outros países da CPLP, e da 

UE. O referido número inclui delegados inscritos, membros das Comissões que participaram 

na organização do Evento, patrocinadores e expositores.  

A lista dos 380 inscritos inclui 50 delegados dos países da CPLP: 11 de Angola, 32 do Brasil 

e 7 de Moçambique, número que está em consonância com o registado nas edições 

anteriores: 9º CRP (56), 8ºCRP (40) e 7º CRP (34). 

Na delegação brasileira é de realçar o grupo de 26 dirigentes e quadros técnicos, promovido 

pela ABDER - Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem 

(SERPRO, STRATA, DNIT, Banco Mundial, DER/DF incluídos) - com quem o CRP renovou 

o Protocolo de Cooperação estabelecido em 2019 (vd. ponto 2.2). 

A participação de meia centena de personalidades provenientes de países da CPLP atesta 

o interesse que o Congresso Rodoferroviário Português tem para os dirigentes e quadros 

técnicos dos sectores rodoviário e ferroviário desses países, ao que não será alheio o facto 

de ser o único evento similar, e de espectro tão alargado, em língua portuguesa. 

Com a abertura e dinamização dos Congressos à CPLP, convidando em cada Evento um 

deles para ter o Estatuto de País Convidado, o CRP tem procurado promover a interação e 

o conhecimento dos dirigentes e quadros técnicos dos organismos oficiais e das Empresas 

https://iscteiul365-my.sharepoint.com/personal/soqmo_iscte-iul_pt/Documents/Coisas%20do%20CRP/10crp.crp.pt
https://crp.pt/wp-content/uploads/2023/02/CRP-ESTATUTOS-2022.pdf
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do Setor, e em especial suas Associadas, com aqueles que são responsáveis e colaboram 

em organismos rodoviários e ferroviários desses países, fomentando, além do 

fortalecimento das relações pessoais, a troca de experiências e o desenvolvimento de 

parcerias e outras atividades conjuntas.  

A Comissão Organizadora, constituída por Associados e representantes dos organismos 

oficiais e de associações do Setor, selecionou 8 Temas para esta Edição do Congresso, 

procurando cobrir a maior parte dos assuntos considerados na discussão dos requisitos 

para o transporte rodoferroviário, sendo que os Temas 6 e 7 foram desdobrados em dois 

temas cada um deles. No Quadro 1,  listam-se os Temas e respetivos Coordenadores (10): 

QUADRO 1 – Temas e Coordenadores de Tema 

TEMAS COORDENADORES 

1. Mobilidade Regional e em Territórios de Baixa Densidade Paulo Ribeiro 

2. Ferrovia e seu Papel Central na Mobilidade, Logística e Desenvolvimento 

Sustentável                                             

Francisco Furtado 

3. Mobilidade Urbana    Filipe Moura 

4. Sistema Seguro - Segurança da Circulação Rodoviária   João Cardoso 

5. Ambiente: Sustentabilidade e Resiliência  Manuel Pinheiro 

6. Inovação Sustentável para a Garantia da Disponibilidade em 

Infraestruturas de Transporte (Rodovia) 

Luís Picado 

6. Inovação Sustentável para a Garantia da Disponibilidade em 

Infraestruturas de Transporte (Ferrovia) 

Eduardo Fortunato 

7. Pontes (Rodovia e Ferrovia): Operação Manutenção e Reabilitação  Júlio Appleton 

7. Túneis (Rodovia e Ferrovia): Operação Manutenção e Reabilitação João Bilé Serra 

8. Mobilidade na Era Digital   Rui Calçada 

 

Observa-se que os Temas foram desdobrados em 45 Tópicos, de modo a orientar a 

apresentação dos trabalhos, a facilitar o respetivo processo de revisão e a programação 

das Sessões Paralelas, para a apresentação e discussão dos trabalhos aceites. 

A contribuição dos Coordenadores de Tema na definição dos assuntos do Congresso, no 

processo de revisão dos trabalhos e na programação das Sessões Técnicas foi relevante, e 

contribuiu decisivamente para a forma como decorreu o Evento. A afiliação e breve biografia 

destes encontra-se disponível no sítio do 10º CRP. 

https://10crp.crp.pt/wp-content/uploads/2022/01/TEMAS-E-TOPICOS-10o-CRP-VF.pdf
https://10crp.crp.pt/coordenadoresdetema/
https://10crp.crp.pt/coordenadoresdetema/
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2.1.2 – Trabalhos recebidos  

Nesta secção apresentam-se os principais elementos relativos aos trabalhos, ao processo 

de revisão, à distribuição, pelos Temas, e às Sessões Paralelas que foram criadas para os 

apresentar e discutir. 

Como habitual, no final de 2021, a Comissão Organizadora apelou junto das comunidades 

que se ocupam do transporte terrestre (Rodovia e Ferrovia) em Angola, Brasil, Moçambique 

e Portugal, incluindo o Transporte Urbano, bem como do respetiva Infraestrutura, para a 

submissão de trabalhos. A resposta foi semelhante à registado no 9ª CRP, tendo-se 

recebido um total de 174 resumos de trabalhos. 

Com vista a garantir a qualidade dos trabalhos nos aspetos científico e técnico e na respetiva 

apresentação, evitando que fossem aceites trabalhos exclusivamente de carácter 

publicitário, submeteram-se todas as propostas recebidas (resumos e trabalhos) a um 

processo de revisão, nos moldes habituais. Neste processo, a Comissão Organizadora, em 

colaboração com os Coordenadores de Tema, mobilizou 66 Especialistas. 

Concluído o processo de revisão, foram aceites 143 trabalhos para apresentação nas 

Sessões Paralelas e publicação nos documentos do Congresso, com a seguinte a 

distribuição pelos Temas, tal como apresentado na Tabela 1: 

TABELA 1 – Distribuição dos trabalhos pelos Temas (9)*  

*Apesar de terem sido submetidos dois trabalhos de Túneis, não foi possível concretizar a sua apresentação 

 

38

21 21

14 14
12

10
7 6

Rodovia Inovação Sustentável Mobilidade Era Digital

Sistema Seguro Ambiente Sustentável

Mobilidade Urbana Pontes Operação e Manutenção

Ferrovia Inovação Sustentável Ferrovia Papel Central

Mobilidade Regional
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Os 143 trabalhos mobilizaram um total de 369 autores de diferentes instituições, com 

atividade no Setor do Transporte e Infraestruturas, e foram apresentados e discutidos nas 

Sessões Paralelas incluídas no Programa do Congresso. Estas foram programadas de modo 

a que houvesse, em cada uma, pelo menos 20 minutos para discussão, pelos autores e 

participantes na Sessão, no final das apresentações. A duração de cada foi estabelecida 

pelos Presidentes de cada Sessão (entre 9 e 15 minutos), tendo em consideração a duração 

da Sessão Paralela e o número de trabalhos a ela alocados.  

 

2.1.3 – Sessões Paralelas. Acerca dos Autores dos Trabalhos Aceites 

Dos 369 autores, 269 são do sexo masculino e 100 do feminino. Naturalmente Portugal foi 

o país com maior número de autores (81%), seguindo-se o Brasil (9%) e Espanha 

(5%).  Verificou-se, ainda, que em 28% dos trabalhos houve 40 mulheres como primeiras 

autoras1. Na Tabela 2, indica-se a nacionalidade do primeiro autor: 

TABELA 2 – Nacionalidade dos autores 

PAÍS  
N. º TRABALHOS  

(1.º autor)  
N. º AUTORES (%) 

(participação total)  

Portugal  125  299 (81%)  

Brasil  7  34 (9%)  

Espanha  5  17 (5%)  

Moçambique  4  9 (2%)  

Angola  1  5 (1%)  

Outros (Servia, Noruega, EUA, EAU)  1  5 (1%)  

TOTAL  143 369 (100%) 

Uma vez que há trabalhos com vários autores, e que diversos autores pertencem a 

diferentes Entidades, pode ser questionável a atribuição da origem de cada trabalho apenas 

a uma. No entanto, admitindo que o primeiro autor traduz um maior empenho para a 

apresentação dum trabalho, para os tipos de Entidade listados na Tabela 3, tem-se a 

seguinte distribuição dos primeiros autores: 

 

 
1 É importante conhecer este dado para, em próximas edições do Congresso, incentivar a 

contribuição de autoras de trabalhos, procurando que a sua participação no Evento reflita 

alinhamento com a estratégia da União Europeia para a igualdade de género.  
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TABELA 3 – Tipos de Entidades de onde provieram os trabalhos dos 10º CRP e 9º CP 

TIPO DE ENTIDADE  N. º TRAB. 

(%)  
10º CRP  

N. º TRAB. 

(%)  
9º CRP  

Ensino e Investigação   56 (39%)  78 (50%)  

Concessionárias (incluindo IP)  43 (30%)  38 (25%)  

Empresas de Consultoria e Projecto  21 (15%)  24 (15%)  

Fornecedores de Materiais e Equipamentos  14 (10%)  12 (8%)  

Empresas de Construção  4 (3%)  *  

Administração Pública (Central e Local)  3 (2%)  2 (1%)  

Associações  1 (1%)  1 (1%)  

Outros  2 (1%)  -  

TOTAL  143 (100%)    

* Dados do 9º CRP agregados com Construtoras e Fornecedores de Equipamento  

Constata-se que, nos dois últimos congressos, cerca de 70% dos trabalhos discutidos 

tiveram origem em entidades de “Ensino e Investigação” e em “Concessionárias”. Em 

terceiro lugar surgem os provenientes de empresas de “Consultoria e Projeto”, que 

contribuíram com 15% dos trabalhos apresentados nos 9º e 10º CRP.  

Outro aspeto considerado foi a afiliação dos autores, considerando os mesmos tipos de 

entidade, como verificado na Tabela 4: 

TABELA 4 – Tipo de Entidade de onde provêm os autores  

TIPO DE ENTIDADE   AFILIAÇÃO AUTORES %  

Ensino e Investigação   131  36%  

Concessionárias (incluindo IP)  104  28%  

Empresas de Consultoria e Projecto  46  12%  

Fornecedores de Materiais e Equipamentos  43  12%  

Empresas de Construção  16  4%  

Administração Pública (Central e Local)  16  4%  

Associações  7  2%  

Outros   6  2%  

TOTAL  369  100%  

Regista-se que cerca de 64% dos autores são afiliados em instituições de “Ensino e 

Investigação” e “Concessionárias”, e que contribuíram para 69% dos trabalhos oriundos 

daqueles dois tipos de organização. Estes dados são consistentes com os encontrados nas 

Edições anteriores do Congresso.  
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Anota-se, ainda, que a contribuição da “Administração Pública” na apresentação de 

trabalhos continua a ser residual, tendo em atenção a relevância do seu papel na regulação 

e na gestão de contratos, nomeadamente nos das Parcerias. 

Dentro do grupo “Ensino e Investigação”, tendo em conta a participação total dos autores, 

encontramos a seguinte distribuição pelas unidades do grupo (Tabela 5): 

TABELA 5 – Distribuição dos autores em Ensino e Investigação  

ENSINO E INVESTIGAÇÃO  

(participação total de autores)  
N. º TRAB. 

(%)  
N. º AUTORES 

(%)  

Instituto Superior Técnico  20 (22%)  24 (18%)  

LNEC   18 (20%)  15 (11%)  

Universidade do Minho  17 (19%)  24 (18%)  

FEUP  6 (7%)  13 (10%)  

Universidade de Aveiro  6 (7%)  10 (8%)  

Outras U  13 (14%)  15 (11%)  

Universidades estrangeiras  11 (12%)  30 (23%)  

TOTAL  91 (100%)  131 (100%)  

Quanto ao grupo das “Concessionárias”, a totalidade dos autores distribui-se pelas 

Concessionárias conforme indicado na Tabela 6: 

TABELA 6 – Distribuição dos autores pelas Concessionárias  

CONCESSIONÁRIAS  

(participação total de autores)  
N. º TRAB. (%)  N. º AUTORES (%)  

IP  19 (34%)  42 (40%)  

BRISA  11 (20%)  16 (15%)  

ASCENDI  9 (16%)  20 (19%)  

Outros   17 (30%)  24 (23%)  

TOTAL   56 (100%) 104 (+/-100%)  

 

Outro aspeto considerado, foi a participação de “Associados do CRP” na apresentação de 

trabalhos, como indicado na TABELA 7: 
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TABELA 7 – Participação dos Associados do CRP na apresentação de trabalhos   

ASSOCIADOS DO CRP  N. º TRABALHOS  

(autoria principal)  
N. º TRABALHOS 

(participação total)  

ANSR – Autoridade Nacional Segurança Rodoviária  2  2  

Ascendi  9  9  

BETAR Consultores  3  3  

Grupo Brisa  9  10  

Grupo COBA  3  4  

IMT  1  1  

Infraestruturas de Portugal  17  19  

LNEC  7  18  

Mota-Engil  2  6  

QUADRANTE  1  1  

TOTAL  54  73  

Admitindo que o autor principal traduz a origem do trabalho, pode dizer-se que 38% dos 

trabalhos (54/143) foram apresentados por Entidades Associadas ao CRP, e que cerca de 

51% dos trabalhos (73/143) tiveram pelo menos um autor pertencente a uma Entidade 

Associada ao CRP. Tem-se, assim, que os Congressos CRP mobilizam aproximadamente 

um número igual de autores afiliados de Entidades Associadas do CRP e de não associados. 

 

2.1.4 – Sítio do Congresso e divulgação de conteúdos. Programa do 10º CRP  

O sítio do Evento ficou alocado ao sítio principal do CRP, o que permitiu, pela primeira vez, 

que a informação e outros dados relativos ao Congresso fosse integralmente armazenada 

e gerida no Secretariado, sem necessidade de recorrer à contratação externa do LNEC, 

quanto ao alojamento do sítio do Congresso e respetiva atualização de conteúdos, como 

aconteceu desde o 7º CRP. 

De seguida, apresenta-se o programa do Congresso e os vários tipos de Atividades nele 

incluídos e respetivos conteúdos: Sessão de Abertura, Sessões Paralelas, Sessões 

Plenárias, Sessão de Encerramento, Exposição Técnica, Jantar Oficial, Almoços de 

Trabalho, bem como os Patrocínios e a forma como foram divulgados. Observa-se que a 

referida informação ainda está disponível para consulta no sítio do 10º CRP. 

Salienta-se que na Sessão Plenária nº 3, realizada no dia 6, as delegações oficiais de Angola 

(7), Brasil (4) e Moçambique (2) apresentaram 13 comunicações livres, não sujeitas ao 

https://iscteiul365-my.sharepoint.com/personal/soqmo_iscte-iul_pt/Documents/Coisas%20do%20CRP/10crp.crp.pt
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processo de Revisão entre pares. O número total de trabalhos com origem em Angola, Brasil 

e Moçambique ascende assim a 25, representando 17% dos trabalhos apresentados 

durante o Congresso. De salientar a qualidade dos respetivos trabalhos. 

 

Programa do Evento 

O programa detalhado do Evento encontra-se disponível para consulta no sítio do 

Congresso. Abaixo, no Quadro 2, apresenta-se de forma sucinta o programa dos três dias: 

QUADRO 2 – Programa da décima edição do Congresso 

HORAS 1º DIA 2º DIA 3º DIA 

9.00-

10:00 
Acreditação dos participantes 

Sessão Plenária 2 - Seminário: 

“Cibersegurança” 

Sistema 

Seguro 

Mobilidade 

Era Digital 

Mobilidade 

Regional 

10.00-

10.30 
Sessão de Abertura 

10.30-

11.00 Sessão Plenária 1 - Palestra: 

"Digitalização na Mobilidade" 

11.00-

11.30 
Intervalo Intervalo 

11.30-

12.00 

Intervalo e abertura da Exposição 

Técnica 

Rodovia 

Inovação 

Sustentável 

Sistema 

Seguro 

Mobilidade 

Era Digital 

Sistema 

Seguro 

Mobilidade 

Era Digital 

Ferrovia 

Papel 

Central 
12.00-

13.00 

13.00-

14.30 
Almoço Almoço Almoço 

14.30-

16.30 

Rodovia 

Inovação 

Sustentável 

Ferrovia 

Inovação 

Sustentável 

Mobilidade 

Urbana 

Sessão Plenária 3  -  Seminário: 

Transportes e Infraestruturas 1ª 

Parte: Angola País Convidado 

Rodovia 

Inovação 

Sustentável 

Ambiente 

Sustentável 

Pontes 

Operação e 

Manutenção 

 

 

16.30-

17.00 
Intervalo Intervalo  

17.00-

19.00 

Rodovia 

Inovação 

Sustentável 

Ferrovia 

Inovação 

Sustentável 
Mobilidade 

Urbana 

Sessão Plenária 3 - Seminário: 

Transportes e Infraestruturas 2ª 

Parte: “Angola, Brasil e 

Moçambique” 

Sessão Plenária 4 - Encerramento 

"Aspetos Relevantes do 10º CRP"  

 

Ambiente 

Sustentável 

 

       

                     

19-30-

21.30 
      JANTAR OFICIAL        

 

extensiohttps://10crp.crp.pt/wp-content/uploads/2022/07/PROGRAMA-VERSAO-INTERNET_CONGRESSO-CRP.pdf
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Sítio do Congresso  

O sítio do Congresso, utilizado para centralizar e divulgar toda a informação nos meses que 

antecederam a data do Congresso, foi posteriormente utilizado para organizar e 

disponibilizar a consulta dos conteúdos das Sessões Técnicas realizadas durante os três 

dias do 10ºCRP, bem como os relativos a outras atividades:   

▪ Comunicações feitas nas Sessões Plenárias  

▪ Proceedings dos trabalhos e respetivos PowerPoint das Sessões Paralelas  

▪ Exposição Técnica  

▪ Material da Sessão Dedicada  

▪ Patrocínios  

▪ Fotografias  

 

Sessão de Abertura  

A Mesa da Sessão de Abertura do Congresso, onde as personalidades que a integraram 

usaram da palavra nesta Sessão, contou com a seguinte composição:  

Presidente LNEC, Laura Caldeira   

Presidente CRP, Ricardo Oliveira   

DG INEA, Henrique Vitorino (Angola Pais Convidado, Coordenador da delegação)  

Presidente AMT, Ana Paula Vitorino (representada por Cristina Pinto Dias) 

Presidente IMT, Eduardo Feio   

Presidente ANSR, Rui Ribeiro   

Vice-Presidente IP, José Serrano Gordo 

  

 

Sessões Plenárias  

Integrada na Sessão de Abertura, a Palestra “Digitalização no Transporte”, proferida por 

Luís de Picado Santos (Professor Catedrático de Transportes no IST), constituiu a Sessão 

Plenária 1.   

No segundo dia do Congresso da parte da manhã realizou-se a Sessão Plenária 2,  

“Cibersegurança”, Coordenada por Francisco Cardoso dos Reis (vogal da Comissão 

Diretiva do CRP) e Rogério Bravo (Coordenador de Investigação Criminal na UNC3T da 

Polícia Judiciária). 

A Sessão teve como objetivo informar os participantes sobre a relevância do Tema 

Cibersegurança, o enquadramento Institucional existente e a relevância cada vez maior que 

https://10crp.crp.pt/sessoes-plenarias/
https://10crp.crp.pt/trabalhos-2/
https://10crp.crp.pt/sessoes-paralelas/
https://10crp.crp.pt/become-an-exhibitor/
https://10crp.crp.pt/sessao-dedicada/
https://10crp.crp.pt/become-a-sponsor/
https://10crp.crp.pt/fotos/
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esta matéria tem para o desempenho das infraestruturas críticas, nomeadamente as de 

transporte. 

Para nos ajudar a pensar esta matéria tivemos a participação de Oradores particularmente 

habilitados, quer de Instituições oficiais, quer de empresas gestoras de infraestruturas 

críticas, ou de protagonistas diretos na atividade de segurança ciber. 

Os envolvidos representaram a PJ CIC; CNCS; EDP; IP; WALLCS e contámos ainda com o 

contributo do deputado José Magalhães. 

Quanto à Sessão Plenária 3, Seminário “Transportes e Infraestruturas”, destinou-se a 

discutir aspetos relevantes dos países participantes e realizou-se em duas partes, com 

intervenções de dirigentes e quadros técnicos de Angola, Brasil e Moçambique.   

1ª PARTE:  

“Angola país Convidado”, Presidida por Ricardo Oliveira (Presidente do CRP) e Énio Costa (Diretor Geral 

ANTT) contou com as seguintes Conferências:  

Primeira Conferência: Infraestruturas Rodoviárias, Henrique Vitorino (Diretor Geral do INEA)  

Segunda Conferência: O Subsector Rodoferroviário como Fator Impulsionador para o Crescimento Económico 

de Angola, Énio Costa (Diretor Geral ANTT)  

Terceira Conferência: Financiamento da Conservação de Infraestruturas Rodoviárias e a Mobilidade na Era 

Digital em Angola, Conceição Cristóvão (FROE)  

Quarta Conferência: Sinistralidade Rodoviária, Adriano do Rosário (INEA)  

Quinta Conferência: Operação Manutenção e Reabilitação de Pontes e Viadutos, Manuel Lituai (INEA)  

2ª PARTE:  

“Angola, Brasil e Moçambique”, António Pinelo (Diretor Executivo do CRP) e Riumar Santos (Brasil)  

Abertura: Riumar dos Santos (Presidente da ABDER)  

Sexta Conferência: PRIMP – Programas Resilientes de Investimentos e Manutenção Proativa em Rodovias, Eric 

Lancelot e Carlos Bellas Lamas (Banco Mundial)  

Sétima Conferência: Programa de Prevenção de Acidentes no Trânsito – Brasília Vida Segura, Valter Casimiro 

Silveira (Secretário de Transportes e Mobilidade do DF / Brasil)  

Oitava Conferência: Embarque Mais Seguro (Uso da biometria na validação de passageiros do modal 

rodoferroviário), Éverson Luís Campos dos Santos (SERPRO/Brasil)  

Nona Conferência: Procedimentos de Auscultação e Diagnóstico de Pavimentos Rodoviários e 

Dimensionamento de seus Reforços Estruturais – O estado-da-arte no Brasil, Paulo Gontijo (STRATA Engenharia 

Ltda.)  

Décima Conferência: Monitorização Estrutural de Pavimentos Rodoviários com base em Ensaios de Carga 

Dinâmica, Quintino Vinevale (INEA)  

Décima primeira Conferência: O Estudo de Ravinas e seus Impactes nas Infraestruturas em Angola, Jorge Rufino 

(Universidade Agostinho Neto)  

Décima segunda Conferência: Caminhos de Ferro de Moçambique – Atividades de Manutenção e 

Infraestruturas, Samuel Muzime (Diretor de Engenharia dos Caminhos de Ferro de Moçambique)  

Décima terceira Conferência: Gestão da rede Rodoviária de Moçambique – Desafios e Perspetivas, Miguel 

Coanai (Diretor de Planificação da ANE)  
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Sessão de ENCERRAMENTO 

A Sessão de Encerramento, organizada com o propósito de sublinhar “Aspetos Relevantes 

do 10º CRP", foi Presidida pelo Senhor Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge 

Delgado, e com as intervenções do Diretor Executivo do CRP, António Pinelo, do Presidente 

da ABDER, Riumar dos Santos, dos Coordenadores de Tema, do Presidente do INEA, 

Henrique Vitorino, e do representante da ANE, Miguel Coanai.  

 

Sessão Dedicada 

Na manhã do dia 7 de julho, a REPSOL organizou uma Sessão intitulada “Asfaltos – Novas 

Gamas”.  Os materiais disponibilizados estão disponíveis no sítio do Congresso. 

Estes espaços são desenhados para possibilitar que as Empresas do Setor organizem e 

programem o conteúdo de Sessões Técnicas especiais, para a divulgação de Produtos, 

Serviços e Atividades no âmbito dos Temas do Congresso. 

 

2.1.5 – Exposição Técnica e Patrocínios 

A Exposição Técnica contou com 26 stands de 19 entidades, abaixo identificadas no 

Quadro 3. Nela, as Entidades Oficiais e Empresas mostraram atividades, equipamentos e 

produtos, exemplificando e complementando assuntos discutidos no Congresso. Dado o 

elevado número de participantes, houve necessidade de aumentar o espaço da Exposição, 

e instalar no exterior do hall do Centro de Congressos uma segunda tenda para o efeito. 

QUADRO 3 – Exposição Técnica 

 

 

https://10crp.crp.pt/sessao-dedicada/
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A décima Edição do Congresso teve, ainda, um aumento significativo dos Patrocínios, 

quando comparado com as duas anteriores Edições (vd. ponto 2.41.). No Quadro 4 estão 

representadas as entidades patrocinadoras e que tipo de patrocínio deram ao Evento:  

QUADRO 4 – Patrocínios 

 

 

2.1.6 – Atividades sociais no 10º CRP 

Almoços no LNEC e Jantar Oficial – Dada a importância dos contactos pessoais durante o 

Evento, promoveram-se atividades destinadas a proporcionar ambientes apropriados:   

proporcionaram-se pausas-café no hall do Centro de Congressos e almoços num pavilhão 

localizado na sua vizinhança, e organizou-se um jantar oficial no segundo dia do Congresso. 

Foram servidos 780 almoços nos três dias do Congresso: 260 no dia 5 de julho, 260 no dia 

6 de julho e 260 no dia 7 de julho. Quanto às pausas-café, foram servidas um total de 1400: 

560 em cada um dos dias 5 e 6 de julho, da parte da manhã e tarde, e 280 no dia 7, na 

parte da manhã. No dia 6 de julho, realizou-se no Hotel Intercontinental o jantar oficial do 

Congresso, patrocinado pela Mota-Engil, onde foram servidos 204 jantares. 

Visita Técnica – A delegação da ABDER solicitou a organização de uma visita técnica para 

conhecerem a atividade de uma Concessionária e se informarem sobre os pavimentos 

rígidos aí construídos.  

A referida visita, realizada no dia 4 de julho, contou com mais de 30 participantes, e foi feita 

à Autoestradas do Atlântico, sendo por ela patrocinada, e tendo o apoio da Câmara 

Municipal Torres Vedras.  
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De seguida, apresenta-se o programa da visita: 

▪ Pavimentos Rígidos em Betão A9, em BAC, e A8: 

o Loures/Malveira – BAC (JAE 1991);  

(alargamento e repavimentação em betuminoso 2010;2011; AEA) 

o Malveira/Torres Vedras Sul - LAJES 5m  

(BRISA 1996; 2018 repavimentação)   

o Torres Vedras Sul /Torres Vedras Norte – BAC (JAE 1995);  

(repavimentação 2003, AEA) 

o Torres Vedras Norte/Bombarral – BAC (JAE 1997);  

(repavimentação a partir 2005, AEA)  

 

▪ Instalações da Concessionária 

 

▪ As linhas de Torres Vedras e a defesa de Lisboa nas 3ªas Invasões Francesas (1810) 

 

2.2 – Renovação do Protocolo de Cooperação com a ABDER 

Integrada na Sessão Plenária nº 3, procedeu-se à assinatura de um aditamento ao Protocolo 

de Cooperação entre o CRP e a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de 

Estradas de Rodagem (ABDER), visando prosseguir o estreitamento de relações entre as 

duas Instituições.  

 

2.3 – Vida associativa 

Referem-se as principais atividades realizadas para dinamizar a vida associativa: a 

conclusão da revisão dos Estatutos 2022; as diligências realizadas para o alargamento da 

massa associativa; a recomposição do Conselho Fiscal; e a prestação regular de informação 

aos Associados. 

 

2.3.1 – Estatutos (2022) 

Das principais atividades da vida associativa, destaca-se a conclusão da revisão dos 

Estatutos (2022), iniciada em 2021, sua legalização – através de escritura pública - e 

entrada em vigor em janeiro de 2023. Para o efeito, foi pedida assessoria jurídica a uma 

Sociedade de Advogados, que realizou as seguintes tarefas: 

▪ Análise de proposta de alteração de Estatutos, com vista à sua conformação legal; 

▪ Preparação de proposta de revisão de Estatutos; 

https://crp.pt/wp-content/uploads/2023/02/CRP-ESTATUTOS-2022.pdf
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▪ Instrução de convocatória e acompanhamento de AG para esse efeito; 

▪ Formalização de alteração de Estatutos, em escritura pública, e seu depósito legal. 

 

Preparou-se uma nova edição dos Estatutos (2022) a qual será distribuída na 51ª 

Assembleia Geral e cuja versão em PDF, também, se encontra disponível. 

 

2.3.2 – Alargamento da massa associativa 

Ao longo do ano foram feitas várias diligências pelo Presidente do CRP no sentido de alargar 

a massa associativa. Para esse efeito, foram enviadas várias cartas/emails convite a alguns 

parceiros relevantes do Setor, e realizadas reuniões com alguns deles, muitos dos quais 

vieram a apoiar o 10º CRP, como patrocinadores ou expositores. No Quadro 5, listam-se os 

contactos realizados: 

QUADRO 5 – Contactos realizados para alargamento da massa associativa 

ALBERTO COUTO ALVES MEDWAY 

ALSTOM METRO DE LISBOA 

CARRIS METRO DO PORTO 

CASAIS OMATAPALO (ANGOLA) 

CIMPOR REPSOL 

CONDURIL SACYR SOMAGUE 

CP E.F.E. SIEMENS 

FERGRUPO SOMAFEL 

FERTAGUS TECNOVIA 

GABRIEL COUTO TEIXEIRA DUARTE 

GALP THALES 

MANUEL COUTO ALVES 

 

Dado que os valores das atuais quotas vigoram praticamente desde o início da criação da 

Associação, elaborou-se uma proposta de atualização das quotas, tendo em conta as novas 

categorias de Associado incluídas nos Estatutos (2022) e as atuais condições económicas. 

Nestas condições, prosseguirão as diligências para adesão de Associados iniciadas em 

anos anteriores. 

 

2.3.3 – Recomposição do Conselho Fiscal 

Na 47ª Assembleia Geral os presentes tomaram conhecimento da decisão dos dois 

associados que integravam o Conselho Fiscal - CEPSA (Presidente) e Alves Ribeiro Lda 

https://crp.pt/wp-content/uploads/2023/02/CRP-ESTATUTOS-2022.pdf
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(Vogal) - de se desvincularem do CRP. Na sequência votou-se a recomposição do referido 

Conselho até ao final do mandato em curso (dezembro 2022). 

A aprovação, por unanimidade, da proposta de recomposição do Conselho Fiscal ocorreu 

na 48ª Assembleia Geral, tendo o Conselho Fiscal ficado com a seguinte constituição: 

▪ Presidente: IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., representado por 

Rui Neves Soares;  

▪ Vogal: COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A., representada por 

Fernando Prioste (Vogal); e  

▪ Vogal: RCA – Rosa Correia e Associados, SROC, S.A, representada por Paulo 

Pereira. 

 

2.3.4 – Informação aos Associados 

Como habitualmente, ao longo do ano foram enviadas informações aos Associados sobre 

ações levadas a cabo por parceiros e principais stakeholders do Setor. 

▪ European Union Road Federation - newsletter com principais atividades e eventos 

▪ International Road Federation - newsletter com principais atividades e eventos 

▪ LNEC - newsletter com principais atividades e eventos 

▪ EUROSTRUCT 2023 - 2nd Conference of the European Association on Quality Control of 

Bridges and Structures 

▪ PIARC - Congresso Mundial das Estradas 

▪ ISIC2022 - Asphalt Process Control – Using Digital Technologies to improve construction 

performance 

▪ PFDM2023 - Pavement Functional Design and Management 

▪ ABDER - Webinar ”GOA - Sistema de Gestão de Ativos de Infraestrutura de Transporte” 

▪ XV CONGRESSO NACIONAL ADFERSIT “AUMENTAR A COMPETITIVIDADE - Mobilidade, 

Logística e Transporte Ferroviário” 

▪ International Transport Forum – divulgação de atividades e eventos 

 

2.3.5  – Remodelação e atualização do sítio do CRP 

O sítio da Associação foi remodelado e tem sido atualizado com maior regularidade. O 

mesmo passou por uma reorganização na disseminação de notícias do Setor: do CRP, 

Nacionais e Internacionais. Pretende-se assim que seja um local apelativo, mais dinâmico, 

e atual quer para os Associados, quer para outros parceiros de Entidades congéneres. 

https://eurostruct.org/eurostruct-2023/
https://eurostruct.org/eurostruct-2023/
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2.4 – Gestão financeira e patrimonial. Regularização de faturas emitidas e 

não pagas 

Uma vez que nos anos de Congresso a faturação é muito superior aos outros dois anos do 

triénio, começa-se pela apresentação das contas do 10ºCRP, após o que se refere a 

regularização de faturas emitidas e não pagas. Procedeu-se ainda a uma análise das 

receitas e despesas havidas durante o triénio 2020 a 2022. 

 

2.4.1 – Contas do 10º CRP 

Nas TABELAS 8 a 10, apresentam-se a DESPESA, RECEITA e RESULTADO do 10º CRP, 

que se comparam com os correspondentes valores dos 8º e 9º CRP. Nas TABELAS apenas 

se incluem os valores relativos ao Congresso, distribuídos pelas rúbricas indicadas, sem ter 

em atenção outras despesas de estrutura, nomeadamente as das instalações e 

remunerações. 

  

i) DESPESA 

Na Tabela 8 resumem-se as despesas com a realização do 10ºCRP, correspondentes aos 

custos diretos suportados com sua a realização: 

TABELA 8 – Despesa do 10º CRP (€) 
 

8º CRP  9º CRP  10ºCRP  Variação 

(10º - 9º)   
INSTALAÇÕES  

(stands, tenda, equipamento de som, 

página internet, suportes gráficos, 

apoio do LNEC à gestão do evento)   

23 737,52 22 669,30 38 977,67 16 308,37 

REFEIÇÕES  

(almoços, pausas-café, jantar 

Congresso)  

25 631,43 28 908,61 29 791,43 882,82 

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE  

(livro de resumos, pastas, CD, 

badges, sacos)  

4 104,35 4 262,19 9 889,20 5 627,01 

COLABORADORES EXTERNOS  

(preparação e acompanhamento)  

14 046,08 9 279,18 0 -9 279,18 

OUTRAS DESPESAS  

(visita técnica, hospedeiras, apoio 

informático, decoração)  

4 052,20 3 278,71 5 150,13 1 871,42 

TOTAL  71 571,58 68 397,99 83 808,43 15 410,44 
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Os valores da Tabela 8 mostram que o 10º CRP foi o de despesas mais elevadas, o que 

resulta essencialmente de três aspetos: aumento generalizado de custos, resultantes da 

inflação, em particular, nas instalações e nos serviços contratados; maior participação na 

Exposição Técnica (tenda exterior e stands), e; maior número de participantes nas 

refeições, nomeadamente, no Jantar Oficial do Congresso, onde conviveram mais de 200 

delegados. Salienta-se que na rubrica “COLABORADORES EXTERNOS” não é apresentada 

despesa, pois em 2022 não foi necessário contratar serviço de apoio ao Secretariado, ao 

contrário do que sucedeu nos Congressos realizados anteriormente ( 7º, 8º e 9º). 

 

ii) RECEITA  

Na Tabela 9 resumem-se as receitas do Evento, distribuídas pelas rúbricas indicadas. 

TABELA 9 – Receita do 10º CRP (€) 

  8º CRP  9º CRP  10º CRP  
Variação 

(10 º- 9º) 

PATROCÍNIOS  75 200   68 500  125 500  57 000 

EXPOSIÇÃO  29 000   26 000  29 250  3 250 

INSCRIÇÕES 82 490   88 210 89 270 1 060 

TOTAL  186 690  182 710  244 020 61 310 

  

A receita do 10º CRP foi superior aos das últimas duas Edições, em particular devido ao 

aumento significativo dos Patrocínios, como referido anteriormente, que teve um acréscimo 

de cerca de €57 000, quando comparado com o valor do 9º CRP. Regista-se que também 

houve acréscimos de receita nas rúbricas Exposição e Inscrições. 

 

iii) RESULTADO 

A Tabela 10 apresenta o resultado do 10º CRP, comparado com os dois anteriores 

Congressos.  

TABELA 10 – Resultado do 10ºCRP (€) 

  8º CRP  9º CRP  10º CRP  
Variação 

(10 º- 9º) 

RECEITAS   186 690  182 710  244 020 6 1310 

DESPESAS  71 571,58 68 397,99 83 808,43 15 410,44 

RESULTADO  115 118,42 114 312,01 160 211,57 45 899,56 
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O saldo entre a receita e a despesa do 10º CRP foi de € 160 211,57, o que significa um 

acréscimo de cerca de 30% relativamente aos resultados dos dois anteriores Congressos, 

e poderá traduzir um maior interesse pelo aumento dos espectro dos assuntos a discutir 

relativos ao Transporte e às Infraestruturas Ferroviárias. 

 

2.4.2 – Regularização de faturas em 2022 

Realizaram-se diligências para cobrar as faturas emitidas no ano, bem como as faturas em 

dívida emitidas em anos anteriores. Destas últimas, as que não foram cobradas, serão 

objeto de tentativa de cobrança em 2023. 

 

i) Total de faturação em 2022              

Congresso + Quotas  € 309 720 

em dívida    €   13 000  

 

Observa-se que dos € 13 000 em dívida, apenas € 5 200 correspondem a faturas do 10º 

CRP. Os restantes € 7 800 correspondem à quota da Empresa de Construções Amândio 

de Carvalho (€7 500) e €300 a quotas individuais.  

 

ii) Faturas em dívida (2014 a 2022) 

 

Os valores em dívida resumem-se abaixo:               

De 2014 a 2020  €    47 729  

2021   €     7 700  

2022    €    13 000  

Total      €    68 429  

 

Informa-se, com apreço, que a Empresa de Construções Amândio de Carvalho enviou no 

final do ano, uma proposta para regularização da dívida das quotas (2014 a 2022), no valor 

de € 60.000, que compreende: o perdão de 1/3 da dívida (€ 20.000) e o compromisso de 

pagar os restantes € 40.000 em prestações mensais de € 1.000, a partir de dezembro de 

2022. A proposta foi aceite por unanimidade na 50ª Assembleia Geral, no pressuposto de 

que o perdão da dívida será formalizado após pagamento dos € 40.000. A Comissão Diretiva 
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informou de seguida a referida Empresa da tomada de posição aprovada na referida 

Assembleia Geral. 

Nestas condições, o montante em dívida (2014 e 2020) acima indicado, já inclui os valores 

abatidos de € 937,50 provenientes do plano de revitalização de Rosas Construtores, e € 

1000 recebidos da referida Empresa de Construções. 

Em conclusão, no final de 2022, as faturas em dívida ascendiam a € 68 429, observando-

se que o cumprimento do compromisso com a Empresa de Construções Amândio de 

Carvalho reduz aquele valor para € 9 429 (€ 68 429 - € 39 000 - € 20 000).   

 

2.4.3 – Receita e Despesa no triénio (2020 a 2022) 

Dado que nos anos de Congresso receitas e despesas são muito superiores às dos outros 

dois anos do triénio, procede-se à consolidação das mesmas entre 2020 e 2022, como 

anteriormente, para fazer um balanço do triénio. Recorda-se que 2020 e parte de 2021 são 

períodos de atividade reduzida, condicionada pela pandemia, em que apenas se realizou 

um Seminário Internacional, em novembro de 2021. Nas TABELAS, as despesas dos 

Eventos apenas incluem os custos diretos suportados, dado que as despesas de estrutura, 

nomeadamente instalações e remunerações, estão contempladas na Atividade Associativa. 

Nas Tabelas 11 e 12, resumem-se, respetivamente, as receitas e as despesas relativas ao 

triénio 2020 a 2022, relacionadas com a Atividade Associativa, fundamentalmente a 

receção de Quotas dos Associados, e com os Eventos realizados (Congressos, Seminários, 

Cursos Técnicos).  

 

TABELA 11 – Receitas da Atividade Associativa e de Eventos entre 2020 e 2022 (€) 

 

De acordo com a Tabela 11, observa-se que a redução no valor da Atividade Associativa 

(quotas recebidas) reflete a desvinculação de associados da Associação, e que as receitas 

 Atividade Associativa  Eventos TOTAL 

2020  87 348,61 17 900,00 105 248,61 

2021 89 163,72 122 900,00 212 063,72 

2022 64 803,79 244 020,00 308 823,79 

TOTAL 241 316,12 384 820,00 626 136,12 
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de Eventos em 2020 dizem respeito às inscrições no 2º Curso sobre Ensaios Sobre Ligantes 

Betuminosos (fev. 2020), e as de 2021 correspondem ao Seminário Internacional “Shaping 

the Future of Mobility” (SFM 21 ) (nov. 2021). 

 

TABELA 12 – Despesas na Atividade Associativa e com Eventos entre 2020 e 2022 (€) 

 Atividade Associativa Eventos TOTAL 

2020 173 158,22 12 478,63  185 636,85 

2021 196 145,89 36 756,72 232 902,61 

2022 175 051,26 111 520,12 286 571,38 

TOTAL 544 355,37 160 755,47 705 110,84 

 

Na Tabela 13, apresentam-se os resultados obtidos em cada ano, correspondentes à 

diferença entre as receitas (TABELA 11) e as despesas (TABELA 12).   

 

TABELA 13 – Resultado da despesa total menos receita total (€) 

ANO 
RESULTADO 

Atividade Associativa Eventos TOTAL 

2020 -85 809,61 5 421,37 -80 388,24 

2021 -106 982,17 86 143,28 -20 838,89 

2022 -110 247,47 132 499,88 22 252,41 

TOTAL -303 039,25 244 064,53 -78 974,72 

 

Constata-se que em 2020 e 2021 os Resultados foram negativos, tendo-se apenas 

registado resultado positivo em 2022, ano do 10º CRP. Como anteriormente recordado, o 

período correspondente aos dois anos iniciais corresponde a anos de pandemia, o que 

impossibilitou a realização de Eventos presenciais. Observa-se, porém, que 2021 teve um 

RESULTADO negativo menor que o de 2020, em consequência da receita resultante da 

realização do Seminário Internacional (nov. 2021).  

Compreende-se, assim, que o resultado do triénio seja negativo em cerca de € 79 000, 

consequência da realização de apenas um Seminário e um Curso, para além do Congresso, 

e da desvinculação de Associados.  
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Face aos valores da Tabela 13, afigura-se possível e indispensável corrigir o déficit, 

mediante um acréscimo anual de, no mínimo de € 25 000, provenientes quer da realização 

de Eventos, quer do incremento de quotas anuais, o qual resultará da adesão de Empresas 

do Sector do Transporte e Infraestrutura Rodoferroviárias, o que se traduzirá também no 

aumento da massa crítica da Associação.  

Na verdade, se for possível constituir a próxima Comissão Diretiva com personalidades 

conhecedoras de cada um dos 3 principais Sectores de Atividade Estatutários, será viável 

aumentar a organização do número de Eventos anuais, desejavelmente dois Seminários em 

cada ano de não Congresso.  

 

2.4.4 – Comentários ao Anexo Contas do Exercício 

Os documentos incluídos no Anexo Contas do Exercício, preparados pelo Contabilista 

Certificado, contêm diversos comentários destinados a facilitar a sua apreciação. 

Acrescentam-se também comentários da Comissão Diretiva sobre os aspetos mais 

relevantes das contas, nomeadamente sobre valores que constam do Balanço Individual e 

da Demonstração Individual dos Resultados, ambos relativos a 31 de dezembro de 2022.  

Relativamente ao Balanço Individual observa-se que: i) o valor que consta da rúbrica ATIVO 

CORRENTE/ Créditos a receber apresenta uma redução, quando comparado com a de 

2021, a qual resulta do recebimento em 2022 de faturas em dívida, e também ao reforço da 

rúbrica Imparidades de dívidas a receber; ii) a rúbrica ACTIVO CORRENTE/ Diferimentos 

regista um decréscimo em relação ao ano anterior porque alguns custos relativos ao 10º 

CRP realizados em 2021 foram diferidos e imputados ao exercício de 2022; iii) a rúbrica 

ACTIVO CORRENTE/ Caixa e depósitos bancários apresenta um acréscimo de cerca de € 

55 000, relativamente ao ano anterior, resultado do encaixe financeiro do 10º CRP.  

No que respeita à Demonstração Individual de Resultados, observa-se que: i) comparando 

com 2021, o acréscimo registado na rúbrica vendas e serviços prestados, traduz a (maior 

faturação associada ao 10º CRP, conforme detalhado na nota 12.7 do Anexo; ii) a 

diminuição da rúbrica trabalhos para a própria entidade, traduz o diferimento dos gastos 

com pessoal na preparação do 10º CRP, os quais foram realizados em 2021 e imputados 

em 2022; iii) o acréscimo registado na rúbrica fornecimentos e serviços externos está 

associado às despesas com a realização do 10.º CRP; iv) o acréscimo registado na rúbrica 

gastos com o pessoal resulta do diferimento referido em ii). 
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A rúbrica resultado antes de impostos foi de (€ 5 459,28) valor que aumentou  

para (€ 5 627,80) depois de impostos. Tendo em atenção o comentado acima, compreende-

se que, o facto de o resultado antes de impostos ser menor, resulta, essencialmente, de 

dois registos contabilísticos: terem sido efetuados diferimentos, de 2021 para 2022, de 

salários associados ao 10ºCRP, e do reforço de imparidades de dívidas a receber. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2022 a atividade do CRP concentrou-se principalmente na organização do 10º 

Congresso Rodoferroviário Português, na angariação de novos Associados e na conclusão 

do processo de revisão dos Estatutos (2022) e sua legalização 

É de destacar o interesse da comunidade Rodoferroviária de países de língua portuguesa 

em participar ativamente nos eventos organizados pelo CRP, e qua mais uma vez confirmou 

as expectativas para o 10º CRP, fundadas na experiência dos Congressos anteriores. Tal 

interesse é ilustrado quer pelo número de trabalhos aceites (143) e discutidos nas 19 

Sessões Paralelas, quer pelo número de delegados inscritos (380), pelos patrocinadores do 

Evento (18) e pelo número de Entidades presentes na Exposição Técnica (19). 

A expressiva presença nas atividades programadas do Congresso é ilustradora do interesse 

suscitado pelo Evento. Trata-se do único evento de género em língua portuguesa, que 

proporciona aos participantes um convívio que estimula uma ampla troca de conhecimentos 

e de experiências, numa área pluridisciplinar de atividade, tão importante para o 

desenvolvimento económico, como é a do Transporte Rodoferroviário. 

É com a esperança fundada no interesse despertado pelos dois grandes Eventos realizados 

nos últimos 2 anos - 10º CRP e Seminário Internacional SFM 21 – e nos contactos neles 

desenvolvidos, que em 2023 prosseguirão as diligências necessárias, visando o 

fortalecimento e alargamento da massa associativa, através da admissão de novos 

Associados. Aliás, o aumento quer dos Patrocínios quer das Entidades presentes na 

Exposição Técnica do Congresso podem ser já reflexo desse alargamento às Infraestruturas 

e ao Transporte Ferroviário. 

O resultado líquido de 2022 foi de € 5 627,80, que se propõe seja transferido para resultados 

transitados. 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2023 

A Comissão Diretiva  

              

Ricardo Oliveira              António Pinelo       Francisco Cardoso dos Reis (1) 

   Presidente              Diretor Executivo                              Vogal 

(1) Deixou de exercer funções a partir de julho de 2022, depois do 10º CRP 

https://crp.pt/wp-content/uploads/2023/02/CRP-ESTATUTOS-2022.pdf


                                              Doc. AG51-02 

   

CRP – Relatório de Atividade e Contas 2022 

 

27/27 

 

 

 

Anexo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


































