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Secretária Executiva



Rodovias
TEMA AÇÃO

Concessão
Discutir os novos modelos de concessão rodoviária existentes no País, 
com vista ao melhor atendimento dos interesses dos usuários. (9)

Obras de Infraestrutura
Acompanhar o programa de implantação e pavimentação das rodovias 

federais sob a responsabilidade do DNIT (12)



Ferrovia
TEMA AÇÃO

Regulação
Propor e contribuir ativamente na revisão dos marcos regulatórios 

existentes e na edição de novos, para o setor ferroviário. (16)

Concessões Futuras
Gestionar pela edição de novas concessões ferroviárias de interesse do 

setor produtivo. (12)



Hidrovia
TEMA AÇÃO

Sistema de Administração Propor modelo para gestão e administração  das hidrovias. (17)

Gestão das Águas
Propor modelo de gestão das águas, com a participação dos usuários 

privados (13)



Navegação

TEMA AÇÃO

Cabotagem e Navegação Interior

Propor reformulação do sistema legal e normativo de navegação, no que 
couber, com ênfase na cabotagem e navegação interior (tratamento 
isonômico com a navegação de longo curso: desonerações tributárias, de 
importação, formação e contratação de mão de obra).

Cabotagem
Propor estudos para a reestruturação de uso e fonte provida pelo 

AFRMM.



Portos

TEMA AÇÃO

Portos Organizados
Propor à SEP a criação de força tarefa para agilizar as licitações dos 

Portos Organizados. (18)

Portos Organizados e TUP's
Acompanhar o processo de implantação e ampliação das estruturas 

portuárias. (18)



Portos

Portos Organizados Agilizar a definição das poligonais dos Portos Organizados. (11)

Portos Organizados e TUP's Agilizar a implantação e melhorias de acessos aos portos. (21)



Armazenagem

TEMA AÇÃO

Política de Armazenagem
Articular junto ao MAPA a elaboração do Plano Nacional de 

Armazenagem (29)



Multimodal

TEMA AÇÃO

Escoamento da Safra
Propor ações/medidas para superar gargalos logísticos (acesso terrestre 

e aquaviário, fiscalização e infraestrutura portuária), antecedentes ao 
período de escoamento. (24)

Legislação
Gestionar para aperfeiçoar a legislação que estabelece o transporte 
multimodal, especialmente no que tange aos aspectos tributários e 

burocráticos. (8)



Comunicação e Energia

ÁREA TEMA AÇÃO

Comunicação Tecnologia
Ampliar e melhorar o acesso aos meios de comunicação 

no campo (10)

Energia Fontes Alternativas
Estimular estudos para oferta de fontes alternativas de 

energia (19)




