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O plano de recuperação (https://revistacargo.pt/recuperacao-economica-portos-serao-importantes-para-nos-inserirmos-

nas-redes-globais/) idealizado pelo António Costa Silva, está hoje a ser apresentado numa sessão que decorre no Centro 

Cultural de Belém e que conta com a presença de membros do Governo. O programa define como desígnio basilar um novo 

ciclo geopolítico, sustentado na articulação das frentes marítima e continental, decisivas na integração na revolução 

tecnológica. O Porto de Sines (https://www.portodesines.pt/) tem lugar de destaque neste plano.

«Profunda recessão» a caminho, alerta Costa e Silva
O documento, intitulado ‘Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030’ é hoje lançado para discussão pública 

pelo Governo e pretende definir um novo paradigma socio-económico no período pós-pandemia. «Não vamos ter ilusões: a 

crise sanitária causada pela doença Covid-19 traz consigo uma profunda recessão económica que tem características 

globais e que vai ferir profundamente a nossa economia», adverte o documento.

O gestor considera que a Península Ibérica «tende a funcionar como uma ilha e isso está reflectido na limitação das ligações 

ao continente europeu, incluindo as energéticas», lembrando que Portugal «quando se virou para o mar prosperou, quando 

voltou as costas ao mar, muitas vezes estagnou e definhou». Mas, realça, «a exploração da vertente continental e da 

vertente marítima, quase sempre se fez em alternativa e em ciclos dicotómicos».

Aposta na rede ferroviária para criar forte hinterland
ibérico
Actualmente, Portugal «tem perante si, com a magnitude dos problemas que enfrenta e o volume de recursos financeiros 

significativos a que vai poder aceder, muitos obtidos como subvenções, de ensaiar um novo ciclo geopolítico na sua História, 

podendo explorar simultaneamente a sua relação continental com a Europa e a sua relação marítima com o mundo», 

defende António Costa Silva no documento, enfatizado a aposta infra-estrutural.
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Costa e Silva preconiza «reforço 

(https://revistacargo.pt/author/bruno_cardoso/)

No programa de regeneração hoje apresentado, um dos pilares estratégicos 

é o da aposta nas infra-estruturas físicas, com relevo especial para a rede 

ferroviária nacional, com o objectivo de reforçar a ligação a Espanha e ao 

continente europeu. Este vector deve ser integrado com políticas da coesão 

do território para dar origem a um sólido hinterland ibérico capaz de ser um 

vaso comunicante com o resto do continente europeu.

Assim, Portugal promoverá «uma maior penetração» no espaço ibérico e 

europeu e abre também um «maior raio de alcance ao Porto de Sines para sustentar e desenvolver as suas operações». 

«Todo este projecto se liga de forma simbiótica com outros pilares do plano, como o da reconversão industrial, ligada à 

reorganização das cadeias logísticas e de produção e o da reindustrialização do país, baseada no reforço do cluster das 

energias renováveis, no lançamento do cluster do hidrogénio, no desenvolvimento da bioeconomia sustentável, com a 

valorização da biomassa florestal e marinha, e com o desenvolvimento sustentável de alguns recursos minerais 

estratégicos», detalha António Costa e Silva.
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