COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa assume a presidência de organização
internacional de colaboração entre cidades e portos
A Administração do Porto de Lisboa (APL), representada pelo seu presidente,
Manuel Frasquilho, foi eleita, no dia 24 de Outubro, para ocupar a presidência
da RETE – Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, uma
organização internacional que reúne portos e cidades portuárias da Europa
Meridional.
A RETE pretende valorizar e desenvolver a
cooperação entre portos e cidades portuárias no
campo da transformação das frentes urbanoportuárias e, em geral, da relação porto-cidade.
Esta eleição, que decorreu na última reunião do
Conselho da RETE, espelha o reconhecimento, a
nível internacional, do trabalho desenvolvido pela
autoridade portuária de Lisboa na revitalização das
frentes ribeirinhas e na qualificação de áreas
portuárias operacionais, com vista à sua melhor integração nos espaços
urbanos envolventes.
De resto, a Administração do Porto de Lisboa foi uma entusiasta
impulsionadora da criação do projecto RETE, cuja apresentação pública se
realizou na Gare Marítima da Rocha, no dia 1 de Junho de 2001.
A nova presidência assume a aposta de continuar a dinamizar a organização.
O alargamento das suas fronteiras para além do continente europeu, não só na
América Latina (incluindo o Brasil), mas também nos países africanos, é uma
das prioridades.
Tendo sempre por pano de fundo o objectivo de melhorar a relação entre
portos e cidades, e considerando que as alterações no contexto económico
internacional têm vindo a impor novos paradigmas de desenvolvimento, há uma
especial preocupação com a gestão dos projectos de requalificação.
A análise dos complexos desafios que vão surgindo nas metrópoles portuárias
e a aposta na difusão e promoção do pensamento científico e técnico sobre
estas questões vão moldar igualmente este mandato, procurando consolidar a
crescente importância da RETE a nível internacional.
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