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                      Torna-te SÓCIO/MEMBRO da Associação Mundial da Estrada (AIPCR/PIARC) 
 

A World Road Association-PIARC (Associação Mundial de Rodovias), com sede em Paris, foi 
criada em 1909 e reúne as administrações rodoviárias de 121 governos e possui 
membros - indivíduos, empresas, autoridades e organizações - em mais de 140 países. 

Existem Comitéês Nacionais da PIARC em 40 países, entre os quais se encontra Portugal, 
com objetivos próximos aos da Associação Internacional. 

Os Comités Nacionais asseguram e promovem a comunicação entre esses dois níveis e a 
participação em eventos da Associação, bem como o acesso a informações de todo o 
mundo sobre assuntos de trânsito.  

Em Portugal, a representação da AIPCR/PIARC é realizada pela Comissão Nacional 
Permanente dos Congressos da Estrada (CNPCE), que tem a natureza de uma associação 
independente, autónoma e técnica, dedicada à promoção do estudo e à análise das 
práticas e das políticas seguidas, a nível mundial, no âmbito das infraestruturas 
rodoviárias, da mobilidade e do transporte rodoviário. 

A CNPCE tem como missão: 

a) Estabelecer a ligação entre os diversos membros nacionais e os diferentes níveis da 
organização internacional. 

b) Promover o envolvimento dos membros nacionais nas atividades da Associação 
Mundial da Estrada. 

c) Facilitar a comunicação entre os membros nacionais e os distintos níveis da 
organização internacional. 

d) Contribuir para a divulgação de resultados de investigação, estudos, pesquisas ou 
recomendações decorrentes de estudos desenvolvidos pela AIPCR/PIARC. 

e) Incentivar a nível nacional a reflexão, o estudo e as práticas das políticas prosseguidas 
no âmbito das infraestruturas rodoviárias, da mobilidade e do transporte rodoviário. 

f) Promover a partilha dos resultados de estudos, de experiências e de boas práticas, no 
contexto da AIPCR/PIARC. 

A CNPCE é constituída pelo conjunto dos sócios portugueses, membros da Associação 
Mundial da Estrada (AIPCR/PIARC). 

Os membros da Associação compartilham o objetivo comum de alcançar uma rede de 
transporte integrada, sustentável e segura. Independentemente de serem autoridades 
nacionais ou regionais, membros coletivos ou membros pessoais, todos compartilham o 
mesmo interesse em questões relacionadas a estradas e transporte rodoviário.  

Além do interesse de participar da comunidade rodoviária internacional, os membros da 
World Road Association (PIARC) recebem:  

 A revista trimestral Routs/Roads,  

 Os atos dos congressos,  

 e beneficiam de uma taxa preferencial para inscrições nos Congressos Mundiais de 
Estradas e Estradas Internacionais de Inverno.  

Para se tornar um membro da Associação, deverá enviar para o endereço de correio 

eletrónico: cnpce.piarc@imt-ip.pt, a seguinte documentação: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&rurl=translate.google.pt&sl=fr&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.piarc.org/fr/Comites-Nationaux-Association-Mondiale-Route/&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhiGyENdtyhwPWpOpZe3HNJA7YRZSw
mailto:cnpce.piarc@imt-ip.pt
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Nome (individual/pessoal ou coletivo): 

Morada: 

(Código Postal – Localidade) 

Contato telefónico: 

E- mail: 

Atividade profissional: 

NIF: 

Doc. Identificação: 

Quotização: O valor da quotização anual para membros individuais €60 e para membros 
coletivos €500 

Forma de Pagamento: Transferência bancária para IBAN PT 50 0035 

21420020153353028 (envio do comprovativo da transferência para cnpce.piarc@imt-ip.pt) 

      

VANTAGENS 

UMA PLATAFORMA PARA TROCA DE CONHECIMENTO COM ALTO POTENCIAL  

Fóruns, comités e grupos:  

Comités Técnicos  

Reúnem especialistas em muitos campos, incluindo na segurança e projeto de estradas, 

operações e manutenção de redes, finanças e governança.   

Esses especialistas são indicados pelos países membros para trabalhar nas áreas de 

estudo definidas no Plano Estratégico da Associação, que define as diretrizes gerais 

aprovadas pelos países membros.  

Os Comités Técnicos permitem que os seus membros acedam a informações e know-how 

em nível internacional, e desenvolvam a sua experiência profissional e oportunidades 

para expandir a sua rede.  

Comités Nacionais  

É uma representação da Associação a nível nacional. Existe em cerca de trinta países 

membros, com objetivos próximos aos da Associação Internacional.  

Os Comités Nacionais asseguram e promovem a comunicação entre esses dois níveis e a 

participação em eventos da Associação, bem como o acesso a informações de todo o 

mundo sobre assuntos de trânsito.  

O Congresso Mundial de Rodovias  

O Congresso Mundial de Rodovias é realizado a cada quatro anos (desde 1908) e atrai 

mais de 4.000 profissionais rodoviários.  

O evento mais importante de sua área, o Congresso e a exposição associada oferecem 

aos participantes fóruns de informação e discussão sobre as melhores práticas, além de 

uma fotografia do setor rodoviário e os desafios futuros.  

 

O Congresso Internacional de Estradas de Inverno  

O International Winter Road Congress é uma conferência internacional que reúne 

especialistas em sustentabilidade de inverno de todo o mundo.   
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Esta conferência facilita a partilha de conhecimento sobre questões de sustentabilidade 

no inverno entre países com condições severas de inverno. O Congresso Winter Road é 

realizado a cada quatro anos (desde 1969) e é organizado pela Associação. Completa o 

Congresso Mundial de Rodovias.  

Estratégias internacionais/parcerias com partes interessadas  

As estratégias/parcerias com as partes interessadas internacionais entre a Associação e 

as principais organizações internacionais do setor rodoviário visam criar sinergias e 

promover iniciativas de comunicação externas. Entre essas organizações estão 

associações regionais de administrações e agências rodoviárias (CEDR, REAAA e 

DIRCAIBEA), o Banco Mundial, bem como organizações técnicas internacionais, como a 

Associação Internacional de Túneis e Espaço Subterrâneo, FISITA e outros.  

Seminários internacionais  

Seminários internacionais são organizados por iniciativa da Associação como parte de 

seus esforços para partilhar conhecimento com países em desenvolvimento.  

Um programa de seminários é oferecido aos países em desenvolvimento e aos países em 

transição.  

Os membros podem contribuir para esses eventos como participantes, expositores ou 

palestrantes em sessões sobre tópicos emergentes. Além disso, os membros têm acesso 

a todas as apresentações e relatórios apresentados durante os seminários. 
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