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As Entidades Intermunicipais do Norte de Portugal pretendem desafiar as 
principais instituições públicas, associativas e privadas da região, bem como a 
população em geral, a participar de forma mais ativa na consulta pública sobre o 
Programa Nacional de Investimentos - PNI 2030 recentemente lançado pelo 
Governo. 
 
Neste contexto, considerando que a reflexão estratégica sobre os principais 
investimentos infraestruturais a concretizar na próxima década nas áreas dos 
transportes, ambiente e energia constitui um exercício fundamental para o futuro 
da Região, a AMP e as Comunidades Intermunicipais do Norte pretendem que a 
respetiva dinamização seja efetuada de forma alargada aos mais variados atores 
económicos e sociais da sociedade civil. 
 
Este processo de auscultação e concertação estratégica alargada à escala da 
Região do Norte iniciar-se-á já na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro, com a 
realização do Fórum “A Região do Norte e o Programa Nacional de Investimentos 
(PNI) 2030”, na Fundação Cupertino de Miranda no Porto. 
 
Além dos Presidentes das Entidades Intermunicipais e do Conselho Regional do 
Norte, confirmaram já a presença no referido fórum representantes do sistema 
científico e tecnológico, de associações empresariais e de organismos da 
administração central com competência nas áreas de transportes e ambiente. 
 
Com esta iniciativa, as Entidades Intermunicipais pretendem dar o seu contributo 
para que o Norte possa participar de forma mais ativa e efetiva na definição dos 
projetos prioritários do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, 
considerando devidamente o peso económico, social e institucional daquela que é 
a região mais populosa e exportadora de Portugal. 
 
Este Fórum irá realizar-se no dia 21 de setembro entre as 14h e as 17h30, na 
Fundação Cupertino Miranda.   
 
Para mais informações consulte o programa em www.amp.pt. 

http://www.amp.pt/

