
 

            

 
 

Logística, transportes e comunicações: 
para um novo cenário no sudoeste ibérico e europeu 

 

No âmbito da Semana Europeia das Regiões e Cidades do Comité das Regiões, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDRA) e a Junta da Extremadura organizam estas jornadas com o objetivo de dar a conhecer a repercussão 
das políticas europeias no âmbito regional e difundir boas práticas e conhecimentos especializados em matéria de desenvolvimento 
regional. 
 
O debate sobre a necessidade de melhorar as comunicações ferroviárias entre Portugal e Espanha encontra-se num momento crucial 
para acelerar a construção do Corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes que permitirá unir o sudoeste europeu ao 
resto do Continente, conectando os principais portos do sul de Portugal com o resto da Península através do Alentejo e da 
Extremadura. As duas regiões enfrentam o desafio de superar rapidamente as dificuldades de comunicação que afetam o seu 
desenvolvimento económico, social e territorial. 

 

Programa 

30 de novembro de 2016 
Centro de Negócios Transfronteiriço 

Av. da Europa, 28  
Elvas, Portugal 

(Hora local portuguesa) 

9.00 Registo e inscrição de participantes  
9.30 Inauguração 

EDUARDO CABRITA. Ministro Adjunto do Governo de Portugal. 
ROBERTO GRILO. Presidente da CCDR Alentejo. 
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA. Presidente da Junta de Extremadura. 

NUNO MOCINHA Presidente da Câmara Municipal de Elvas. . 
 
10.15 Mesa redonda. Transportes, logística e inovação 
As novas infraestruturas de transportes que farão a ligação entre Portugal e Espanha e a relevância da inovação no domínio da 
logística são elementos chave para melhorar a acessibilidade dos nossos produtos aos diferentes mercados internacionais e a 
competitividade das nossas empresas.  
 

JOÃO SILVA. Responsável pelo Departamento de Exploração de Terminais em Infraestruturas de Portugal 

DAVID CIPRÉS BAGÜESTE. Responsável de projetos no ITAINNOVA (Instituto Tecnológico de Aragão) 

JOSÉ LUÍS DE AZEVEDO CACHO. Presidente do Conselho de Administração dos Portos de Sines e Algarve 

Modera: JOSÉ Mª DA SILVA. Jornalista  

11.45 Mesa redonda. As comunicações como fator chave para o desenvolvimento do território 
O Alentejo e a Extremadura possuem características comuns, quer pelas suas históricas dificuldades em termos de progresso 
económico e social, quer pelo seu enorme potencial. As comunicações serão um elemento decisivo para atingir um desenvolvimento 
territorial harmonioso que permita superar os seus problemas demográficos e de desenvolvimento. 
 

CARLOS NOGUEIRO. Comunidade Intermunicipal de Municípios do Alto Alentejo (CIMAA) 

ÁNGELA LEÓN. Diputación Provincial de Badajoz 

JAVIER PEINADO. Secretário Geral da Confederação Regional Empresarial da Extremadura 

VÍTOR BARBOSA. Presidente do NERE (Núcleo Empresarial da Região de Évora) 

13.15 Encerramento das jornadas 


