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Na Bahia, delegação do Timor Leste busca referência para recuperação de
estrada
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Delegação participa de reuniões e visitas técnicas acompanhada de representantes da Seinfra

A experiência do Governo da Bahia na execução de obras do Programa de Restauração e
Manutenção de Rodovias (PREMAR) virou referência para o Timor Leste. Na manhã desta
quinta-feira (12), o secretário da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, recebeu representantes do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do país e do Banco Mundial. Durante
dois dias eles vão conhecer, em Salvador e Irecê, os principais projetos desenvolvidos no estado,
através do PREMAR.
Durante o encontro a delegação analisou as principais ações da Seinfra no setor de rodovias. “A
Bahia é um case de sucesso no Programa de Recuperação de Estradas. Nos orgulha poder
apresentar o resultado deste trabalho”, afirma Marcus Cavalcanti. O gestor ressaltou as diferenças
entre a Bahia e ilha timorense, que tem um território três vezes menor que a cidade de Salvador.
O país tem aproximadamente seis mil quilômetros de estradas, e 50% delas são vicinais, não
pavimentadas. Com economia baseada na agricultura, principalmente na produção de café, o
desenvolvimento da infraestrutura viária torna-se indispensável para o escoamento. “É um grande
desafio e temos hoje a oportunidade de conhecer o sistema adotado pela Bahia, que por meio do
PREMAR I, recuperou 1.190 quilômetros de estradas”, destaca o diretor geral do Ministério do Timor
Leste, José G. R. Piedade.
Piedade espera utilizar as técnicas aplicadas na construção de vias para concluir o planejamento de
infraestrutura viária da ilha nos próximos anos. “Na medida em que somos uma jovem nação, ainda
em fase embrionária de construção, precisamos desenvolver muitas ações no setor das
infraestruturas, e principalmente no subsetor de estradas. Nossa expectativa é conseguir ter uma
rede rodoviária de qualidade em até dez anos”, finaliza.
Visita técnica
Foram agendas reuniões técnicas e encontro com empresários que atuaram durante o PREMAR I
na Bahia, para debater experiências e apresentar projetos. Já na sexta-feira (13), acontece uma
visita a micro região de Irecê, quando a delegação poderá conhecer de perto as obras executadas.
Quatro diferentes soluções foram aplicadas nas rodovias da região, de acordo com a geografia do
lugar, e servirão de exemplo para que os visitantes possam buscar a melhor forma de restaurar as
estradas. No sábado a comitiva segue para Brasília onde irá participar de uma conferência sobre
Segurança Rodoviária.
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