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Audiência pública discutiu a exploração 

de portos, aeroportos e ferrovias 

 
A Audiência Pública, realizada em 8 de agosto, foi convocada pelos senadores Vanessa Grazziotin 
e Roberto Muniz para debater o Decreto 9.048, de 10 de maio de 2017, que regulamentou a 
exploração de portos organizados e de instalações portuárias, bem como sobre as ferrovias Fiol, 
Transnordestina e Bioceânica. 
Mário Povia, Diretor da Antaq frisou que mesmo com o desafio econômico a ser enfrentado, o 
governo priorizou a busca de investimentos privados para a implementação da infraestrutura 
nacional, trabalhado para aprimorar a segurança jurídica e reduzir a burocracia. Para Povia, os 
novos dispositivos normativos trouxeram avanços, como a possibilidade de movimentação de 
carga de terceiros pelos terminais privados e prorrogações antecipadas. 
O Secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Dino 
Antunes Dias Batista, destacou a importância da Ferrovia Bioceânica – EF 354, que promoverá a 
integração oceânica, que abrange sete estados e o Distrito Federal, interligada à Ferrovia Norte-
Sul com extensão total prevista de 4.660 km. 
Maurício Lessa, Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, reforçou a ideia de 
que os investimentos em Transportes movem o país, aumentam a eficiência produtiva e a 
competitividade da economia, reduzem desigualdades regionais, promovem a integração nacional 
e continental, desenvolvem fronteiras agrícolas e minerais, geram empregos e dinamizam a 
atividade econômica como também beneficiam grandes contingentes populacionais. Lessa 
explicou a estratégia de atuação do Governo, que agregou as Secretarias de Portos e de Aviação 
Civil ao Ministério dos Transportes, atual MTPA, possibilitando o planejamento integrado das 
ações com ênfase na concessão de ativos, reformulação da modelagem e diálogo com o mercado, 
desburocratização e modernização de normativos, como por exemplo o decreto de portos, que 
reformulou as condições gerais de transporte. 
O Ministro enfatizou a necessidade de priorização de investimentos públicos e privados em 
transportes, destacou avanços nos setores rodoviário, aéreo e portuário. Finalizando, Maurício 
Lessa citou o Programa de Parceria de Investimentos – PPI, que permitirá uma nova modelagem 
de concessões com segurança jurídica e condições de financiamento sustentáveis. 
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