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Início

Trainspotter VI – Dezembro 2017

A

A última edição impressa de 2017 tem como
protagonistas as locomotivas Eurosprinter da
Península Ibérica, locomotivas colocadas em
serviço entre 1992 e 1993 dos dois lados da fronteira e
que celebram por esta altura os seus 25 anos. Num total
de 105 unidades, as locomotivas espanholas e portuguesas foram pioneiras na grande família Eurosprinter
da Siemens.  
Este novo número marca também uma parceria entre
o Portugal Ferroviário e a Revista TREN, sendo este número monográfico publicado nas duas principais línguas

ibéricas, por marcas diferentes, resultado de um esforço
conjunto para elaboração dos conteúdos apresentados.
O número VI da coleção detalha a introdução das locomotivas 5600 da CP, bem como toda a sua carreira
até 2017, com dezenas de fotografias de alta qualidade
evocando este aniversário especial. No caso das locomotivas da Renfe, teremos todo o detalhe da sua rica e
variada carreira, com passagens pela alta velocidade e
rede convencional, numa distinção clara para as nossas
5600.
Este número monográfico não pretende, contrariamente, por exemplo, ao número das 2550 ou à preservação do estado de origem dos
comboios pendulares, marcar
o ponto final das locomotivas
mas antes fazer um balanço
agora que já vão bem adiantadas nas respetivas histórias.
É interessante perceber, com
a agregação ibérica neste número, as inúmeras diferenças
operacionais existentes de um
lado e de outro da fronteira,
para o que contribuem diferentes bitolas, diferentes eletrificações e, sobretudo, serviços
muito distintos. Ficará bem patente que o epíteto de locomotiva universal é mais meritório
nas locomotivas portuguesas
e menos concreto no país vizinho.
Como habitual contaremos
com uma edição de elevada
qualidade, oferecida a preço
promocional de 9,90€ até ao
dia 9 de Dezembro e garantia
de disponibilidade. Findo o prazo a revista ficará disponível
para aquisição por 13€ até esgotar o stock existente.
A revista pode ser comprada
na loja online da APAC:
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Editorial
Ricardo Quinas

Ricardo Quinas

assou-se mais um ano e entrámos finalmente
no ano 1500. Não, não acabámos de
descobrir o caminho marítimo para a Índia
há poucos meses atrás. 1500 é o número mágico que
traduz de forma aproximada, em milhões de euros, as
obras concluídas, em contratação ou em curso que o
Governo e a Infraestruturas de Portugal prometem ter
em Setembro de 2018 no âmbito do programa Ferrovia
2020. Mas decidi recuar mais de 500 anos até ao ano
de 1497 e reescrever uma história de Portugal em que
os acontecimentos se passassem mais ao menos como
actualmente. Ora veja-se:

de novas naus aptas ao transporte de diversos tipos de
mercadoria.

P

A ideia do caminho marítimo para a Índia já é
estudada há alguns anos mas tem registado muitos
atrasos. A partida de Vasco da Gama estava anunciada
já para Janeiro mas só será possível concretizá-la na
melhor das hipóteses no segundo semestre deste ano.
Ainda assim, a promessa do Governo é que ela se
venha a concretizar já este ano. A população mantém a
esperança irracional nesse sonho.
Vasco da Gama partirá em algumas das melhores
naus ao serviço da pátria, conforme é merecido para
uma viagem tão longa e tão importante. As naus não
são novas, mas o Governo investiu recentemente na
sua renovação. Nos próximos anos continuarão a ser
renovadas mais algumas das melhores naus.
De facto, um dos principais problemas actuais
da frota de naus é estarem demasiado velhas e não
chegarem para a quantidade de mercadoria que há
para transportar. Após demasiados anos a percorrer os
mares, há naus com a madeira podre e com bicho e há
mercadorias que ficam por vezes em terra por falta de
capacidade. Para isso, o Governo prometeu também
para este ano um grande investimento na construção

Caminho ferroviário para Elvas... será desta?

Ainda assim, o investimento não será tão ambicioso
quanto é necessário, pelo que não chegará para substituir
todas as naus mais envelhecidas. Muitas delas, terão de
continuar a operar, apesar de já passarem muito tempo
no estaleiro. É frequente, em algumas rotas comerciais,
os comerciantes esperarem por naus que nunca
chegam. Para estes casos, o Governo não tem resposta
concreta, prometendo apenas continuar a substituir
pontualmente as madeiras que vão aparecendo podres.
Essa questão repercute-se também no custo de
operação das naus. As naus estão actualmente mais
caras de operar não só devido à sua manutenção, mas
também devido à reposição de salários dos marinheiros
e devido ao encarecimento dos bens alimentares tão
necessários durante as viagens. Portanto, para minorar
este problema, o Governo decretou um aumento acima
da inflação de 2% nas tarifas de transporte para as
mercadorias.
Esta história certamente não constará de nenhum
livro que retrate a situação dessa época, mas seria uma
versão interessante análoga à realidade portuguesa em
2018, se substituírmos o caminho marítimo para a Índia
pelo programa Ferrovia 2020, as naus pelo material
circulante ferroviário e o transporte de mercadorias na
época pelo transporte de passageiros. Parece-me que
a maior diferença entre o ano de 1497 e o ano de 2018
é que a descoberta do caminho marítimo para a Índia
seria na altura uma ideia mais plausível do que a ideia
que o Governo propõe para 2018. Mas até lá teremos
que aguardar, na certeza de que ao contrário do que
aconteceu em 1497, não teremos que esperar pelo
regresso dos marinheiros para saber da novidade.
É neste contexto que lançamos mais uma
edição da Trainspotter, a primeira de 2018,
mais simples em geral do que as antecessoras,
com menos novidades de um mês mais
pobre nesse aspecto, mas com uma longa
análise teórica à evolução da CP entre 2005
e 2016, muito para além do que encontramos
normalmente de um forma tão explícita. É
evidentemente uma análise muito criticável,
mas penso que serve de base de pensamento
para a actual situação da empresa pública de
transporte ferroviário de passageiros. Uma
boa navegação ao longo desta edição!
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Comboio Correio

BREVES

4006 concluiu renovação
N

uma altura em que os comboios Alfa
Pendular alcançam a barreira dos
cinco milhões de quilómetros percorridos,
o 4006 juntou-se ao 4009 e ao 4008 ao
serviço da CP com o visual renovado.
Prevê-se que durante o ano de 2018 se
realizem estas renovações de meia-vida
em mais quatro unidades, ficando o
processo concluído apenas em 2019 com
as últimas três unidades da série.

O Ricardo Quinas fotografou a marcha de
ensaios de linha do 4006 entre Pombal e
o Entroncamento no dia 21 de Dezembro
na zona de Paialvo, após a qual este
seguiu para Contumil e retomou o serviço
comercial.

Locomotiva Electroputere em Portugal
A

locomotiva 060-DA-005 entrou ao
serviço em Portugal no passado
mês de Dezembro, por conta da empresa
Fergrupo, com o objectivo de apoiar as
obras de renovação da Linha do Norte
entre Valadares e Gaia.

O Nuno Magalhães mostra-nos esta
locomotiva já parada na estação da
Granja, no dia 21 de Dezembro, após ter
sido revista e pintada no terminal do TVT
no Entroncamento.
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Trata-se de uma locomotiva de fabrico
romeno da empresa Electroputere, que é
actualmente detida pela Comsa (a actuar
sob a designação Fergrupo em Portugal)
e que se encontrava ao serviço em obras
ferroviárias em Espanha.

Comboio Correio

Locomotiva 1903 regressa em amarelo...
A

pós largos meses parada para
revisão no grupo oficinal do Barreiro,
a locomotiva 1903 realizou a primeira
marcha de ensaios de linha com destino
ao Poceirão no dia 28 de Dezembro, com
as novas cores da Medway, conforme
oportunamente nos mostra o Bruno
Sousa.

A “Eva”, como ficou agora baptizada
esta unidade, incorpora uma decoração
bastante distinta das locomotivas Euro
4000, mais simples e com o amarelo
a prevalecer em absoluto sobre o
preto, decoração que será aplicada às
locomotivas mais velhas da empresa.

...e a 5623 regressa em preto

E

m contraste com a 1903, a locomotiva
5623 realizou uma marcha de ensaios
entre o Entroncamento e Pombal no dia 26
de Dezembro exibindo uma nova pintura
integralmente negra, como nos mostra o
José Sousa à passagem por Paialvo já na
sua viagem de regresso.

Na prática esta pintura servirá de base
à aplicação de vinis que produzirão a
decoração já presente na locomotiva 4702.
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Infraestruturas de Portugal reduzirá
vegetação junto às vias férreas

A

Infraestruturas de Portugal lançou
um concurso no dia 13 de Dezembro
no valor base de oito milhões de euros
com o objectivo de realizar a desmatação
e controlo de vegetação em toda a rede
ferroviária nacional.

O concurso encontra-se dividido em
oito lotes por áreas geográficas e prevê
um prazo de execução de 10 meses
a partir da data de celebração dos
contratos, esperando-se que melhore
significativamente as condições de
exploração da rede ferroviária nacional,
onde a vegetação se tem acumulado nos
últimos anos.

A IP continuará também a realizar as
habituais intervenções de deservagem em
toda a rede, como aconteceu durante os
últimos meses de Novembro e Dezembro,
da qual o João Balseiro nos mostra
o veículo especializado da Ferrovias
ao serviço na zona do Pinhal Novo no
passado dia 14 de Novembro.

Infraestruturas de Portugal lança concessão do
parque norte do terminal da Bobadela

F

oi lançado no dia 29 de Dezembro um
concurso público para a concessão da
exploração do parque norte do complexo
ferroviário da Bobadela por um valor
mínimo de 67.392 euros por mês.

Este terminal, onde actualmente se
encontra a operar a empresa logística
ALB, é o maior do complexo da Bobadela,
com uma área de cerca de 11,2 hectares.
Dispõe de três vias ferroviárias para
movimentação de mercadorias, duas das
quais vemos à esquerda nesta fotografia
do José Sousa de Dezembro de 2008,
registada na extremidade norte desse
terminal.
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MNF integra a UTE 2057 e a UTD 0655

D

esde Dezembro que o Museu
Nacional Ferroviário conta com
dois novos exemplares no interior das
suas instalações do Entroncamento: a
UTE 2057, que vemos nesta fotografia
publicada pelo MNF, e a UTD 0655.

A incorporação da 2057 tratou-se de
uma solução de recurso menos onerosa
e com maior potencial num eventual
aproveitamento para além da mera
exposição estática, comparativamente à
UTE 2001, entretanto abatida.

Carruagens do Tua
chegaram a Mirandela

A 0655 era a representante das UTD
fabricadas pela Sorefame que se
encontrava destinada ao museu pelo seu
estado e pelo potencial quilométrico, ainda
assim merecendo também um restauro
pontual em alguns componentes.

J

á se encontram na estação de Mirandela
as carruagens que integrarão o novo
comboio turístico que circulará no troço
que sobrou da antiga Linha do Tua entre
Brunheda e Mirandela.
Estas quatro novas unidades, assim como
a locomotiva que já se encontrava em
Mirandela foram construídas de raíz na
Alemanha, tendo viajado por via marítima
até ao porto de Leixões e via rodoviária até
Mirandela.
Esta fotografia de António Caldas mostra
a operação de descarga das carruagens
em Mirandela no dia 22 de Dezembro,
ficando agora a aguardar a resolução das
questões burocráticas que têm atrasado o
projecto.
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12 anos de CP
Ricardo Quinas

N

a última edição da Trainspotter demos conta dos principais números apresentados
pela CP no seu Relatório e Contas relativo
ao ano de 2016. Mas afinal, o que representam esses números quando enquadrados num contexto de
médio e longo-prazo? Por regra os Relatórios e Contas realizam apenas uma síntese da evolução a cada
ano, sendo incapazes de transmitir uma perspectiva
mais duradoura que permita tirar conclusões mais
substanciais sobre a evolução da empresa.
Num país onde a empresa pública detinha em 2015
quase 86%% do número de passageiros do transporte ferroviário pesado – um número que fica completo com a Fertagus –, mas sobretudo sendo a CP
a empresa que confere a abrangência geográfica e
social que o transporte ferroviário tem em Portugal
– os concelhos com serviço ferroviário totalizam à
volta de 7 milhões de habitantes –, analisar os números da empresa pública é também analisar aquela
que tem sido a evolução do transporte ferroviário no
contexto social e económico do nosso país.
Desta forma, quaisquer juízos por mais ou menos
profundos que se façam sobre os números da CP,
só ganham pertinência se forem acompanhados do

respectivo enquadramento social e económico que
aconteceu pelo menos durante igual período de tempo.
É igualmente de assinalar que num país globalmente estatizado, em que as políticas apresentam
tendências muito divergentes de Governo para Governo, não podemos ignorar o contributo do Estado
na evolução da CP, desde logo porque se trata de
uma empresa pública, mas também porque a operação ferroviária está intrinsecamente ligada à infraestrutura, sobre a qual o Estado tem um papel ainda
mais decisivo.
É naturalmente impossível analisar todos os aspectos, quer sejam sociais, económicos, políticos
ou quaisquer outros que tenham afectado a evolução da CP e do transporte ferroviário nos últimos
12 anos – que corresponde praticamente ao período
para o qual a CP disponibiliza de forma online os
seus Relatórios e Contas (no caso do ano de 2005,
os dados foram obtidos a partir do Relatório e Contas do ano de 2006) . No entanto, também de forma
a manter uma maior objectividade, analisaremos
apenas os indicadores mais essenciais em diversas
áreas.

Comboio Intercidades nº 621 Santa Apolónia - Guimarães na zona de Fungalvaz no dia 22 de Julho de 2014. A CP tem crescido
em número de passageiros, mas o que valem esses números actuais numa perspectiva de médio-prazo? © Ricardo Quinas
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Evolução do número total de habitantes em Portugal expresso em milhões.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.

Demografia
Entre os anos de 2005 e 2016, ocorreu um marco significativo na evolução da população residente em Portugal: até ao ano de 2010, verificou-se uma tendência
de crescimento contínuo da população residente e que
inclusivamente se arrastava há várias décadas; porém,
nos anos seguintes, a população residente entrou numa
trajectória descendente. Entre 2010 e 2016, Portugal
perdeu 2,2% dos seus habitantes.
Sem uma análise mais detalhada, estritamente sobre
os concelhos servidos pelo transporte ferroviário, é um
acontecimento relevante mas não nos permite tirar qualquer conclusão pela forma como afectou os números
deste meio de transporte.
De facto, a evolução da distribuição geográfica da população em Portugal diz-nos que a população continua
a migrar dos municípios do interior para os munícipios
do litoral ou, em alguns casos, para os municípios mais
dinâmicos do interior. A área metrolopitana de Lisboa é

o melhor exemplo deste aspecto: desde 2001, ano em
que a população residente em portugal era praticamente
equivalente ao ano de 2016, a população da região aumentou em cerca de 152 mil habitantes.
Sabendo-se de antemão que o caminho de ferro em
Portugal está distribuído sobretudo nos eixos populacionais maiores e mais activos, arriscamos em afirmar
empiricamente que esta redução da população provavelmente não afectou aquela que é a população que
potencialmente usufrui do transporte ferroviário pesado.

Evolução económica e
mobilidade
No entanto, igualmente de forma empírica, sabemos
que as necessidades de mobilidade da população são
muito variáveis consoante a sua condição no mercado
de trabalho. A população activa e estudante apresenta
normalmente necessidades de mobilidade largamente
superiores à população não activa. Dentro da população

Evolução da população empregada e do somatório entre a população empregada e a população estudante, expressas em milhões.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.
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activa temos ainda que considerar aquela que de facto
se encontra empregada.
A forma mais clara de olharmos para estes números
desde logo anulando o efeito da variação do desemprego é considerarmos apenas a população empregada.
Trata-se da fatia da população que, em teoria, não só
terá as maiores necessidades de mobilidade, como será
aquela que dispõe de um maior rendimento disponível
para realizar eventuais deslocações em lazer. Sobre
esses números, considerámos uma segunda evolução
resultante da soma da população activa à população
estudante. A população estudante não dispõe habitualmente dos mesmos recursos económicos que a população activa, mas está naturalmente mais dependente
dos transportes públicos para cumprir os seus trajectos
pendulares.
Apesar do período relativamente curto que estamos
a estudar, podemos desde logo dividir em três períodos
distintos nesta evolução socioeconómica:
•
Entre 2005 e 2008, os números da população
empregada registaram aumentos progressivos residuais, contrariados por reduções residuais da população
estudante; no global, podemos afirmar que o somatório
de ambas apresentava um tímido crescimento, muito
próximo da estabilidade;
•
Entre 2009 e 2013, a população empregada
caiu 13,5%, fruto da crise económica e financeira que
se fez sentir de forma severa em Portugal. Dado que a
população estudante não é afectada de forma directa,
os seus números mantiveram-se relativamente estáveis.
A quebra do conjunto total situou-se assim nos 10,6%;
•
Em 2014 iniciou-se uma recuperação clara do
mercado de trabalho, que ainda assim se encontra em

valores absolutos próximos aos que encontrávamos em
2012. Os crescimentos relativos entre 2013 e 2016 foram de 4% na população empregada e de 3,6% no somatório da população empregada e estudante.
Tendo por base o pressuposto de que a evolução do
mercado de trabalho é um acontecimento independente
do meio de transporte que é utilizado nas deslocações
pendulares, é expectável que, do lado da procura do
transporte ferroviário, a repercussão seja de alguma forma proporcional.
Do que resulta desta evolução do mercado de trabalho, será importante comparar a evolução da CP e do
transporte ferroviário do ano de 2012 para o ano de
2015, visto que são os dois anos mais semelhantes que
encontramos neste gráfico, tanto do lado da população
empregada, como do lado do somatório entre população
empregada e população estudante.

As políticas no transporte ferroviário
Apesar do transporte ferroviário ser dominado pelo
Estado tanto na vertente operacional dedicada ao transporte de passageiros como na vertente física ao nível
das infraestrutura, é impossível realizar uma análise totalmente objectiva sobre de que forma é que as políticas
realizadas no sector do transporte ferroviário influenciaram a evolução dos números da CP em 12 anos.
Do lado da infraestrutura, o poder de decisão está totalmente concentrado no Estado central. Os investimentos realizados na expansão da rede ferroviária nacional
ou, pelo contrário, a decisão de desactivar linhas de
caminho de ferro parte sempre do poder executivo, ou

Evolução da rede ferroviária em Portugal segundo a sua condição, activa ou desactivada.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.
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seja, são as políticas que definem a abrangência geográfica e a dimensão demográfica do transporte ferroviário de passageiros em Portugal. É assim um imperativo
analisar qual foi a evolução da extensão da rede ferroviária em Portugal.
Independentemente do facto de que a rede ferroviária
activa não significa necessariamente que tenha serviço
de passageiros, certo é que por regra são habitualmente
duas realidades paralelas. No entanto, existem excepções, como foi o caso da Linha do Leste que, a partir de
2012, se manteve activa mas sem serviço ferroviário de
passageiros.
Dos dados oficiais resulta uma conclusão óbvia que
naturalmente não constitui novidade para qualquer um
de nós: a rede ferroviária entre 2005 e 2016 praticamente não se expandiu. Nestes 12 anos apenas se somaram
sete quilómetros de novas linhas, fixando o valor global
em 3.621 km em 2016.
Outro resultado que podemos tirar destes dados é que
a extensão de linhas férreas activas tem uma tendência bastante estável. Contudo, nos anos de 2011 e 2012
verificou-se uma queda significativa na extensão da
rede ferroviária activa correspondente a cerca 10,6% da
rede ferroviária. Na prática a supressão de serviços ferroviários não aconteceu necessariamente nos mesmos
anos em que as linhas foram desafectadas da rede. As
estatísticas também não consideram que os troços com
circulação suspensa se encontrem desactivados – é o
caso que actualmente acontece com a Linha da Beira
Baixa entre Covilhã e Guarda.
Façamos uma cronologia relativa à supressão de serviços ferroviários e/ou desactivação de troços ferroviários:

•
Encerramento provisório do Ramal da Figueira
da Foz e supressão do serviço ferroviário em 5 de Janeiro de 2009;
•
Encerramento provisório das linhas do Tâmega,
Corgo e Tua e supressão dos respectivos serviços ferroviários em 25 de Março de 2009 (com excepção do troço
da Linha do Tua inserido no Metro de Mirandela);
•
Encerramento provisório e supressão do serviço
ferroviário no troço Covilhã – Guarda da Linha da Beira
Baixa em 25 de Março de 2009; o troço nunca foi desactivado, mantendo o estatuto de troço suspenso;
•
Encerramento provisório e supressão do serviço
ferroviário no troço Miranda do Corvo – Serpins do Ramal da Lousã em 2 de Dezembro de 2009;
•
Encerramento provisório e supressão do serviço
ferroviário no troço Coimbra – Miranda do Corvo do Ramal da Lousã em 4 de Janeiro de 2010;
•
Supressão do serviço ferroviário no Ramal de
Cáceres em 1 de Fevereiro de 2011; seria desactivado a
16 de Agosto de 2012;
•
Supressão do serviço ferroviário Regional na
Linha do Sul em 11 de Dezembro de 2011; a linha manteve o serviço ferroviário, pelo que tem um impacto desprezável para esta análise;
•
Supressão do serviço ferroviário entre Beja e
Funcheira a 1 de Janeiro de 2012; o troço Beja – Ourique foi desactivado a 23 de Fevereiro de 2012;
•
Supressão do serviço ferroviário na Linha do
Leste em 1 de Janeiro de 2012; a linha nunca foi desactivada; o serviço retomou em 29 de Agosto de 2017, já
fora do período em estudo.

Evolução do investimento no transporte ferroviário pesado por tipo de investidor, expresso em milhões de euros.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.
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Recorde-se ainda que o troço Bombel – Casa Branca
esteve suspenso para obras a partir de 10 de Maio de
2010, tendo reaberto a 24 de Julho de 2011, tendo assim
um impacto desprezável neste estudo.
No sentido oposto, realizaram-se também reactivações de serviços ferroviários – da Linha de Leixões e do
troço Setil – Coruche da Linha de Vendas Novas, ambos
a 15 de Setembro de 2009. O primeiro foi suprimido a
1 de Fevereiro de 2011 e o segundo a 30 de Setembro
de 2011. Dado que estas linhas reabriram e encerraram
dentro do período de 2005 a 2016 e que na prática nunca tiveram adesões significativas, o seu efeito será desprezado.
O caminho de ferro teve assim uma queda relevante
na abrangência territorial no pleno período em estudo,
que coincidiu exactamente com o período em que mais
se sentiram os efeitos da crise económica, tal como se
verificou no capítulo anterior. Será relevante verificar
qual foi o efeito destes encerramentos sobretudo para
os números da CP Regional, que foi a grande prejudicada de forma directa, entre os anos de 2008 – último ano
sem supressão de serviços ferroviários – e 2012 – ano
a partir do qual não se verificaram novas supressões.
Assim, realizando contas aos troços actualmente
em exploração e que foram desactivados entre 2005 e
2016, cerca de 2130 quilómetros da rede mantém algum
tipo de serviço ferroviário desde 2012, cerca de 485 quilómetros a menos relativamente ao ano de 2008. Corresponde a uma quebra relativa em extensão de 18,5%.
Ora, se o Estado não expandiu fisicamente a rede ferroviária ao serviço entre os anos de 2005 e 2016, qual
foi o seu contributo para o transporte ferroviário?
Se analisarmos a evolução das quantias investidas

pelo Estado, concluímos em primeiro lugar que independentemente da distribuição temporal, este tem sido realizado algum esforço financeiro no transporte ferroviário.
Entre 2005 e 2016, o Estado investiu directamente
do seu orçamento cerca de 2.772 milhões de euros no
transporte ferroviário. Corresponde a 231 milhões de euros em média por ano, não obstante este valor não ter
significado estatístico devido ao elevado desvio padrão.
De facto, se dividirmos o gráfico em dois períodos, entre
2005 e 2011 o Estado investiu em média 350 milhões de
euros por ano, enquanto o valor total da soma dos anos
entre 2012 e 2016 é até inferior a essa média – apenas
319 milhões de euros – que, quando divididos de forma
equitativa, correspondem a apenas 64 milhões de euros
por ano.
Será este um esforço financeiro expressivo num contexto macroeconómico? Bom, se tivermos em consideração a média global deste período – 231 milhões de
euros por ano – e tendo como referência o PIB do país
em 2012, o investimento no transporte ferroviário fica-se em média apenas pelos 0,13% do PIB – um número
fraco quando comparado com os números dos restantes
países europeus.
A questão seguinte que se coloca é para onde é que
este investimento foi direccionado. Neste ponto, os dados oficiais dividem-se em três categorias: material circulante, infraestrutura e “outros”. Se é certo que os dois
primeiros parecem de entendimento fácil – a categoria
de material circulante integra todos os investimentos
realizados em material circulante, quer de aquisição de
novos veículos, quer as grandes revisões que visam
aumentar os potenciais quilométricos do material, e a
categoria de infraestrutura refere-se aos investimentos

Evolução do investimento no transporte ferroviário pesado por área de investimento, expresso em milhões de euros.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.
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realizados em via, estações, instalações fixas de tracção
eléctrica, sinalização e telecomunicações e passagens
de nível – a última categoria não especificada é mais
dúbia, sobretudo pela importância tão expressiva que
assume.
As fontes oficiais não especificam claramente ao que
se refere a categoria “outros”, mas verificámos pelo cruzamento de dados que é nela que se incluem todas as
acções de manutenção e conservação das redes ferroviárias existentes. A categoria de investimentos em
infraestruturas apenas abrange os investimentos que
efectivamente representam acréscimos de capital à
rede ferroviária nacional, isto é, qualquer investimento
em instalações ou equipamentos efectivamente novos
como novas vias, novas estações, novas instalações fixas de tracção eléctrica, etc.
Com estes dados podemos afirmar que o investimento directo do Estado tem sido direccionado sobretudo
para a manutenção das vias férreas existentes, o que é
uma conclusão perfeitamente expectável de acordo com
aquilo que analisámos relativamente à evolução da rede
ferroviária em actividade.
Assim, apesar do investimento do Estado ter um peso
inexpressivo num contexto macroeconómico, este valor
supera aquilo que é razoável considerar como um investimento dirigido apenas às acções regulares de manutenção da rede ferroviária existente. Ou seja, mais do
que manutenção, estas verbas dispendidas incluíram
profundas acções de renovação da rede ferroviária existente, como de resto podemos constatar pela simples
análise das obras realizadas no período em causa.
A renovação de via da Linha da Beira Baixa ou da Linha do Alentejo são dois dos exemplos dessas acções.
Note-se novamente que a renovação das vias – que já
existiam – enquadram-se na categoria de “outros”, o
mesmo não acontecendo com a instalação de catenária
e de sinalização nesses mesmos troços, que tratando-se de acções de incorporação de novo capital na infraestrutura, se enquadraram, para as mesmas linhas, na
categoria de investimentos.
Se o Estado não investiu na expansão da rede ferroviária mas dispendeu dinheiro em inúmeras intervenções
de valorização das vias férreas existentes, será que essas intervenções trouxeram acréscimos de qualidade e
competitividade ao transporte ferroviário, isto é, foram
capazes de captar mais passageiros? É uma das questões mais importantes, sobretudo num sector tido como
deficitário do ponto de vista financeiro, mas do qual se
espera que seja capaz de gerar benefícios indirectos ao
nível social, económico e ambiental.
Um outro olhar atento sobre os dois últimos gráficos
evidencia uma clara correlação entre os números do investimento do Estado, no primeiro gráfico, e os núme-

ros que resultam do somatório entre o investimento em
infraestruturas e o investimento na categoria “outros”.
Ou seja, o investimento em material circulante tem sido
realizado sobretudo pelas empresas, quer de capitais
públicos como a CP, quer de capitais privados como a
Takargo.
Neste último gráfico, podemos ainda verificar outro
dado que não constitui qualquer novidade: desde 2005
que esse investimento em material circulante se encontra em geral muito baixo. O pico que encontramos no
ano de 2009 é explicado por dois motivos: a aquisição
das locomotivas 4700 pela CP – um negócio na ordem
dos 100 milhões de euros – e a aquisição das locomotivas Euro 4000 da Takargo.
Os valores muito reduzidos que encontramos em 2007,
2013 ou 2014 são quantias de investimento associadas
praticamente em exclusivo às operações regulares de
manutenção com o objectivo de aumentar os potenciais
quilométricos do material circulante – tipicamente chamadas de revisões – pelo que, à partida, não configuram
qualquer acréscimo qualitivo ao material circulante.
Em 2015 sabemos que não entrou novo material circulante em Portugal mas é o ano em que curiosamente
encontramos o maior pico deste período no investimento dedicado ao material circulante. Cruzando novamente
os dois gráficos concluímos que se trata sobretudo de
investimento privado.
Então, o que aconteceu de tão relevante em 2015 para
encontrarmos um valor desta natureza? Na prática, ele
não configura a chegada de novos activos ao parque de
material circulante a actuar em Portugal. Trata-se apenas de um ajuste contabilístico que resultou da passagem das locomotivas da esfera da CP para a Medway,
no âmbito do processo de privatação da CP Carga, que
se iniciou no último trimestre do ano de 2015.
Na evolução temporal ao longo dos 12 anos em análise, encontramos em ambos os gráficos uma tendência óbvia e que já esperávamos: a crise económica
tirou uma enorme fatia ao volume de capital investido
no transporte ferroviário, com ênfase em particular no
investimento do Estado.
A queda abrupta do investimento do Estado entre a
média dos anos de 2005 e 2011 – 350 milhões de euros, conforme calculado anteriormente – e a média dos
anos seguintes – 64 milhões de euros – representa uma
queda de 82%. A retoma da economia a partir do ano
de 2013, não só não tem trazido qualquer acréscimo de
capital investido pelo Estado, como até é nesse período que encontramos os dois valores mais reduzidos de
sempre. Um dado bastante real que coloca em causa a
sustentabilidade deste meio de transporte.
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O reflexo na CP
A pergunta essencial mantém-se: de que forma é
que a CP evoluiu nestes últimos 12 anos? Que relações se conseguem estabelecer entre os dados que
a maior empresa de transportes terrestres em Portugal nos apresenta e aquela que é a realidade social
e económica do país? Quais têm sido os resultados
práticos do investimento público sobretudo ao nível
da rede ferroviária nacional? Dentro das limitações
que um espaço de tempo tão curto nos impõe, chegou finalmente a hora de tentarmos responder a estas questões.

Dimensão da empresa
A capacidade produtiva de uma empresa depende
antes de mais dos meios humanos e materiais de que
esta dispõe. Dentro dos diversos indicadores que a CP
fornece normalmente nos seus Relatórios e Contas,
centramos as atenções nos dois mais representativos:
o número de trabalhadores e o parque de material circulante ao serviço.

Número de trabalhadores
Relativamente ao número de trabalhadores, a evolução entre 2005 e 2015 tem sido clara e indica uma redução significativa do efectivo ao serviço da CP ao longo
do período, com particular expressão entre 2009 e 2013
e atenuando bastante nos dois anos seguintes. É de realçar que a quebra abrupta que se verificou entre o ano
de 2008 e 2009 não se deve a uma quebra efectiva no
número de trabalhadores da CP, mas sim à constituição
da CP Carga como empresa autónoma e que retirou à
casa-mãe entre cerca de 800 a 900 trabalhadores.
A partir destes dados podemos estabelecer um primeiro paralelo: o período de redução do serviço prestado

pela CP devido à supressão de serviços ferroviários por
ordem do accionista Estado corresponde a um período
em que a CP perdeu um elevado número de trabalhadores.
O ano de 2016 marca claramente a diferença ao se
afirmar como o primeiro ano desde há mais de uma década em que o número de trabalhadores aumentou relativamente ao ano anterior.
Se num exercício meramente teórico considerarmos
que a queda no número de trabalhadores de 2008 para
2009 aconteceu exclusivamente por via da constituição
da CP Carga e deduzirmos a diferença entre esses dois
anos – exactamente 900 trabalhadores – ao primeiro
ano da série, verificamos que nestes 12 anos, as unidades de negócio da CP vocacionadas para o transporte
de passageiros terão perdido cerca de 800 trabalhadores, uma queda de 22,8% no efectivo.  
A partir destes números ainda não conseguimos tirar
qualquer conclusão. A produção total não depende só da
quantidade de factores de produção mas igualmente da
sua produtividade. No entanto, ficamos com uma questão para responder mais à frente: existe alguma relação
entre a redução de trabalhadores da CP e a redução do
serviço prestado?

Material circulante
Do lado dos meios materiais, a trajectória demonstra
também uma redução global no número de veículos ao
serviço, mas esta aconteceu de forma particularmente
abrupta entre 2009 e 2010. No ano de 2015 verifica-se
outra queda expressiva apenas nas locomotivas, mas
esta acontece por motivos estritamente contabilísticos:
foi o ano em que a frota alugada à CP Carga foi transferida para essa empresa com vista à privatização.

Evolução do número de trabalhadores a cargo da CP.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.
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Evolução do parque de material circulante da CP. Nos anos de 2006 e 2007 a CP referiu apenas a existência de 429 locomotivas e
automotoras. No ano de 2011 a empresa referiu apenas a existência de 429 veículos no activo.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

Descontando esse episódio efémero, o parque de material circulante tem-se mantido de forma praticamente
estável desde 2010, mostrando até sinais ténues de
uma ligeira inversão de tendência no ano de 2015 ou
2016, anos em que a CP tem realizado um esforço no
sentido de reactivar ao serviço alguns veículos.
A queda efectiva na frota no ano de 2010 encontra
explicação num variadíssimo conjunto de razões, a começar pelos encerramentos de algumas linhas que já
referimos anteriormente. As linhas de via estreita do norte do país (Tâmega e Corgo, neste caso), dos ramais
da Lousã e Figueira da Foz e da Linha da Beira Baixa
entre Covilhã e Guarda levaram ao abate ao serviço de
unidades como as 9500 e as 0350.
Os encerramentos um pouco mais tarde dos serviços
ferroviários no Ramal de Cáceres, na Linha do Leste e
na Linha do Alentejo entre Beja e Ourique continuaram
a repercutir-se na frota das 0350 nos anos seguintes,
assim como as electrificações dos troços Castelo Branco – Covilhã e Bombel – Évora, afectando em ambos
os casos a frota de locomotivas 1930 ao serviços dos
comboios Intercidades.
2009 marcou o abate definitivo das séries 2500 e 2550
à medida que as locomotivas 4700 foram chegando, não
tendo um efeito significativo nos números, no entanto, o
abate das 0600 e 0650 em 2010 resultou numa queda
de nove unidades ao serviço, já que essas duas séries
somavam 26 unidades, mas a entrada dos 592 no parque apenas trouxe, na altura, 17 unidades para a frota.
Houve ainda um processo de racionalização de meios
que afectou várias frotas. Nas locomotivas, essa racionalização aconteceu sobretudo nos meios afectos à CP

Carga com a desafectação total das séries 2600 (terminada no final de janeiro de 2011) e 1550 (terminada no
final de dezembro de 2011), e da maioria da frota das
locomotivas 1960.
A racionalização de meios afectou mesmo de forma
progressiva diversas séries de material circulante de
passageiros. A envelhecida frota das 0350 é novamente
um exemplo, mas somam-se também séries de material bem mais recente como as 2300 e 2400 e 3500, em
que o seu número excedentário face ao serviço prestado
permitiu retirar ao serviço cerca de uma dezena de unidades ao todo.
No parque de material rebocado, a queda aconteceu
maioritariamente por força da desafectação progressiva de carruagens Sorefame não renovadas, quer pela
automotorização total dos serviços regionais a norte do
Douro, quer pela susbtituição do material circulante do
comboio Sud Express por composições Talgo. De forma
menos substancial, a redução explica-se também pela
desafectação de carruagens Schidler.
Por último, com menor peso, têm acontecido esporadicamente alguns acidentes que têm afastado diversas
unidades do serviço em definitivo ou pelo menos por períodos de tempo alargados, como os diversos acidentes
na Linha de Cascais, acidentes com as UTE 2240 (colisão de uma 2600 em Castelo Branco e diversas colisões
em desmoronamentos para a via férrea) e o acidente de
Alfarelos.
Por si só estes dados valem pouco mas serão novamente importantes para analisar a evolução da produtividade da frota ao longo do tempo e que trataremos já
de seguida.
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Evolução do indicador comboios-quilómetro, expresso em milhões de comboios-quilómetro.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

Produção de comboios
A produção de uma empresa de transporte ferroviário mede-se pelo indicador comboios-quilómetro, isto é,
pelo somatório dos quilómetros percorridos por todos os
comboios em serviço comercial realizados ao longo do
ano. É novamente um indicador que se encontra com
facilidade em todos os Relatórios e Contas divulgados
pela CP.
Da evolução entre 2005 e 2016 distinguem-se em especial três períodos distintos:
•
Entre 2005 e 2008, o número de comboios-quilómetro registou uma evolução positiva, sobretudo
nos anos de 2007 e 2008, estabilizando entre 2008 e
2009. Recordo que em Abril de 2007 a CP realizou um
grande reforço dos serviços de longo curso que, apesar
de não representarem um elevado número de comboios,
representam um elevado número de comboios-quilómetro devido aos trajectos mais longos que habitualmente
percorrem – em 2016, os serviços de longo curso só ficaram atrás dos serviços regionais, ao representarem
29% dos comboios-quilómetro.
•
Entre 2009 e 2012, a queda do número de comboios-quilómetro alcança 13% em termos relativos. É
um resultado expectável, atendendo a que corresponde
ao período em que ocorreram todas as supressões de
serviços ferroviários.
•
De 2013 em diante a oferta recuperou em termos relativos 5,8% até 2016, em particular durante os
anos de 2013 e 2014, monstrando uma tendência no
sentido de estabilizar em 2015 e 2016.

Produção de comboios versus rede ferroviária
Colocamos o olhar nestes dois últimos períodos perfeitamente opostos. Entre 2009 e 2012 assistimos ao
encerramento de múltiplos troços de linha e supressões
18

de serviços ferroviários que representaram uma redução
de 18,5% na extensão da rede ferroviária com serviço
de passageiros.
Do lado da produção de comboios, a queda no mesmo
período foi de 13%. Parece incontornável afirmar que
existiu uma relação entre o encerramento de troços ferroviários e este número, até porque são expressivas as
quedas de 2009 para 2010 e deste último para 2011.
Se é certo que 18,5% da rede ferroviária com serviços
de passageiros é uma parcela expressiva, também podemos afirmar que a sua representatividade em termos
de comboios-quilómetro, com excepção do Ramal da
Lousã, parece ser bastante limitada. Em quase todos os
troços encerrados, os serviços ferroviários encontravam-se há muito bastante minguados ao mínimo exigido.
O que mais encontramos para explicar uma queda tão
expressiva? Quando consultamos o Relatório e Contas
elaborado para o ano de 2011, no pleno apogeu da crise
económica e financeira, é-nos dada imediatamente mais
uma resposta: as greves. Só em 2011 foram suprimidas em média 4,1% das circulações, correspondentes a
quase 20 mil comboios. Os comboios urbanos de Lisboa
e Porto registaram cerca de 3,5% das suas marchas comerciais suprimidas, enquanto nos serviços regionais e
de longo curso esse número foi de 5,4%.
Em 2012 o número de supressões subiu ainda mais
para a casa dos 30 mil comboios. Nas contas por unidade de negócio, a CP Regional teve 10% das suas
circulações suprimidas, a CP Lisboa registou 6%, a CP
Longo Curso 5% e a CP Porto 4%.
Não é possível contabilizar objectivamente qual foi o
contributo respectivo das supressões de serviços ferroviários e das greves para esta evolução, dado que a CP
não forneceu especificamente o número de comboios-quilómetro suprimidos em resultado de greves.
Contudo, comparando o ano de 2008 – último ano sem
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encerramentos e sem greves – e 2014 – o primeiro ano
em que se mantiveram os encerramentos mas não houve greves – a queda no número de comboios-quilómetro
é de 2,6 milhões, cerca de 8,2%.
Quando comparamos o ano de 2012 – o ano em que
as greves foram mais severas mas em que já não se
verificou a supressão de qualquer serviço – e 2014 –
primeiro ano sem greves e mantendo em geral o mesmo
serviço – o crescimento foi de apenas 1,5 milhões de
comboios-quilómetro, apenas 5,5% em termos relativos,
apesar de partirmos de uma base mais baixa.
Isto significa que o maior contributo para a queda da
produção de comboios da CP ao longo de todo o período em estudo terá resultado da supressão de serviços
ferroviários. As greves afectaram a empresa de forma
temporária sobretudo entre Fevereiro de 2011 e Abril de
2013.
A recuperação registada nos anos de 2013 e 2014
deve-se maioritariamente ao clima de paz laboral e não
ao acréscimo real de serviço prestado pela CP, que nos
últimos anos apenas tem implementado alterações menores à sua oferta regular. A aposta crescente em comboios charter, dos quais se destava o comboio Benfica,
tem sido uma realidade, no entanto a sua representatividade é muito baixa no contexto da oferta global da CP.

Produção de comboios versus número de
trabalhadores

Num contexto em que a CP reduziu a produção de
comboios por força da supressão de serviços ferroviários e em geral não reforçou a oferta que presta nos eixos que mantém em serviço, é expectável que encontremos menores necessidades de mão-de-obra, sobretudo
no pessoal ligado à tracção de comboios e ligado à área
comercial. Mas será que a supressão de serviços ferroviários foi o único a pesar nestas contas?
Mesmo sem analisarmos onde é que a redução aconteceu, os números dizem-nos imediatamente que não. O
número de trabalhadores entre 2008 e 2016 caiu 17,5%,
enquanto a queda no número de comboios-quilómetro
foi de apenas 8,0%. Ou seja, vemos que existiu claramente um esforço para aumentar a produtividade da
mão-de-obra, o que parece positivo. É uma ideia corroborada pelos Relatórios e Contas recentes, que apresentam rácios da produtividade do trabalho em sentido
crescente. No entanto, não conseguimos perceber objectivamente se este aumento da produtividade teve
eventualmente impacto sobre os serviços prestados ao
cliente (a eventual redução, por exemplo, dos horários
de funcionamento das bilheteiras).

Produção de comboios versus parque de
material circulante
Relativamente ao parque de material circulante, é impossível estabelecer algum paralelismo directo devido
ao facto de encontrarmos os números das locomotivas
sem qualquer distinção entre o serviço que prestam,

Um Intercidades 592/3 Lisboa-Oriente - Évora à passagem pelo Tojal. A substituição das locomotivas 1930 neste serviço
permitiu reduzir e uniformizar a frota, em prol de locomotivas mais fiáveis e produtivas como as 5600 © Valério Santos
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Evolução do número total de passageiros transportados pela CP, expresso em milhões.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

passageiros ou mercadorias.
Uma estimativa rápida à frota de locomotivas ao serviço da CP no final de 2009, dá-nos à volta de 35 locomotivas ao serviço dos comboios de passageiros de longo
curso (18 5600, 3 2600, 8 1400 e 6 1930), que comparam com as 26 existentes no final de 2016 segundo
os dados oficiais (descontando as cinco unidades 5600
alugadas à Medway).
Para termos uma ideia da produtividade por unidade
motora, se dividirmos o número de comboios-quilómetro
pelo número total de motoras existentes ao serviço dos
comboios de passageiros em 2009 – 314 unidades –
chegamos ao valor de 100.637 km em média por unidade motora, cerca de 275 km por dia.
Em 2016, as 265 unidades motoras ao serviço da CP
realizaram uma média de 109.811 km, correspondentes
a 300 km por dia. Isto mostra-nos um crescimento claro
da produtividade da frota na ordem dos 8,3%. É uma
conclusão que estaríamos à espera de encontrar por
força de vários motivos que se prendem não só com a
própria racionalização de meios levada a cabo pela CP,
mas também com a extensão da rede electrificada que
permitiu afastar unidades menos produtivas do serviço
em prol de unidades potencialmente mais produtivas –
como são exemplos a linha comercial do Sado e a Linha
da Beira Baixa.
Como números de referência, cada locomotiva 5600
realiza actualmente uma média diária próxima dos 600
km (havendo mesmo uma notável rotação que alcança
os 1600 km!), cada CPA cumpre à volta de 900 km por
dia, uma unidade 2300 anda à volta de 300 km por dia,
as UTE 2240 ao serviço da CP Regional e CP Longo
Curso cumprem à volta de 430 km e as UDD 0450 rondam os 265 km. É de notar que estes números incluem
as marchas em vazio, que não são contabilizadas no
número de comboios-quilómetro apresentado pela CP.
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Passageiros
Este é finalmente o capítulo que merece a nossa
maior atenção. O número de passageiros transportados
reflecte não só cumprimento daquele que é o objectivo
número um da CP enquanto empresa de transporte terrestre, com especial ênfase na componente de transporte público, mas também a realidade social e económica
do país e o resultado das políticas de investimento nos
caminhos de ferro.
Na evolução do número total de passageiros da CP
vemos fundamentalmente três fases distintas:
•
Entre 2005 e 2008 a empresa viveu um período
de crescimento progressivo, somando mais 4,9 milhões
de passageiros correspondentes a um crescimento acumulado de 3,8%.
•
Em 2009 inicia-se uma trajectória descendente,
que só nesse ano retirou mais de 4 milhões de passageiros à ferrovia. No ano seguinte a queda abrandou mas
só nestes últimos dois anos a CP anulou por completo o
crescimento do período anterior. Até 2013, o cenário só
piorou. Em 2012 a CP perdeu uns impressionantes 14,4
milhões de passageiros desde o ano anterior, uma queda de 11,4%. A sangria terminou finalmente em 2013.
Ao todo, de 2009 até 2013 a empresa perdeu 21,4% dos
passageiros, cerca de 29 milhões.
•
A partir de 2014 a empresa tem vivido um período de crescimento que, no entanto, só foi suficiente
para compensar o tráfego perdido relativamente ao ano
de 2012. O crescimento relativo acumulado alcança os
7,8%, que correspondem a mais 8,3 milhões de passageiros que viajaram em 2016 comparativamente a 2013.

Passageiros versus rede ferroviária
O primeiro aspecto que temos que analisar é obrigatoriamente contabilizar o contributo do fim dos vários serviços ferroviários para estes números. Recorde-se que
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os encerramentos ocorreram todos até ao final do ano
de 2011 e que representaram uma perda acumulada no
total da rede ferroviário com serviço comercial prestado
pela CP de 18,5%.
Na análise mais simplista que podemos fazer, verificamos desde logo que a perda de passageiros foi superior à perda de serviços ferroviários – 21,4% do primeiro
contra 18,5% do segundo. É uma primeira conclusão expectável, sobretudo sabendo que a esmagadora maioria
dos serviços ferroviários que foram suprimidos registavam fraca adesão, com a rara excepção do serviço no
Ramal da Lousã.
Nos Relatórios e Contas de 2006, 2007 e 2008 encontramos valores particularmente úteis relativos aos passageiros que viajavam nas linhas de menor procura, tendo todas elas encerrado. As linhas do Corgo, Tâmega,
Tua e Leste, os ramais da Figueira da Foz e de Cáceres,
e os serviços regionais da Linha do Sul e do Alentejo
somaram apenas 423 mil, 385 mil e 420 mil passageiros,
respectivamente para cada um desses anos.
Relativamente ao Ramal da Lousã, o Plano de Actividade e Orçamento de 2011, elaborado pela CP e divulgado ao público no final de 2010, apresentava cerca de
1 milhão de passageiros anuais. Em falta encontram-se
apenas os números relativos à Linha de Beira Baixa entre Covilhã e Guarda, mas o Relatório e Contas de 2011
mostra que o número se situava abaixo dos 100 mil passageiros anuais nesse troço. Optamos por considerar 50

mil passageiros, um número idêntico ao que se encontrava, por exemplo, no serviço Regional da Linha do Sul.
Considerando os 420 mil passageiros que viajaram
nas linhas de menor procura em 2008, a soma total destas parcelas resulta em cerca de 1,47 milhões de passageiros que se perderam directamente pelo efeito da
supressão de serviços ferroviários. Considere-se doravante 1,5 milhões de passageiros.
É impossível quantificar objectivamente o efeito indirecto que resultou destas supressões, através dos passageiros perdidos nos restantes serviços. Considerando
que o Ramal da Lousã era responsável sobretudo por
um movimento pendular dirigido a Coimbra e que por
conseguinte o seu contributo para os restantes serviços
seria reduzido, não é razoável considerar que a perda
total de passageiros da CP, resultante de forma directa e
indirecta da supressão de serviços ferroviários, exceda
os 2 milhões.
Mesmo considerando esse valor, apenas seria suficiente para explicar menos de 7% dos 29 milhões de
passageiros perdidos pela CP entre 2008 e 2013, sendo que só 1 milhão foi perdido com o encerramento do
Ramal da Lousã, concretizado entre 2 de Dezembro de
2009 (Miranda do Corvo – Serpins) e 4 de Janeiro de
2010 (Coimbra – Miranda do Corvo).

Um Regional Serpins - Coimbra-Parque em Miranda do Corvo no dia 4 de Outubro de 2009. O encerramento do Ramal da
Lousã retirou à CP cerca de um milhão de passageiros por ano © Pedro André
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A 3529 a arrancar de Rio de Mouro com um urbano Sintra - Rossio em Novembro de 2011. Os comboios urbanos estão
intimamente ligados a movimentos pendulares entre a residência e o local de trabalho ou estudo © Filipe Fernandes

Passageiros versus necessidades de mobilidade
Se a influência das decisões políticas directas sobre o
serviço prestado pelos caminho de ferro estão muito longe de explicar a queda de passageiros da CP, e tendo já
admitido inicialmente que do ponto de vista demográfico
não temos igualmente quaisquer evidências que sustentem estes números, resta-nos analisar a influência do
terceiro factor externo que poderá ter afectado de forma
expressiva os números da CP: a condição socioeconómica da população.
Uma primeira comparação entre os números de passageiros da CP e os números da população empregada
e estudante, mostram logo um paralelismo inequívoco.
Os períodos de crescimento destes últimos repercutem-se exactamente nos mesmos anos sobre a CP. Mas vamos a ver até que ponto.
Entre 2005 e 2008, o conjunto da população estudante
e empregada aumentou 0,9%, que comparam com um
crescimento de 3,8% do número de passageiros da CP.
Isto sugere-nos que o transporte ferroviário, mais do que
acompanhar a evolução da economia, foi capaz de captar novos passageiros.
Entre 2009 e 2013, a população com maiores necessidades de mobilidade decresceu no conjunto 10,6%.
Do lado da CP recordo que a queda foi de 21,4%. Se
encontrássemos uma redução do número de passa22

geiros da CP equivalente à redução de população com
maiores necessidades de mobilidade, a CP teria perdido
“apenas” 14,2 milhões de passageiros relativamente ao
ano de 2008, praticamente metade da perda real, a que
se somam os 1,5 milhões de passageiros perdidos de
forma directa pela supressão de serviços ferroviários.
Note-se que se considerou uma base de cálculo de 134
milhões de passageiros em 2008, em resultado da dedução de 1,5 milhões relativos aos serviços que mais tarde
foram suprimidos.
Evidentemente seria necessário um estudo muito
mais aprofundado para se perceber a influência da crise económica e financeira nos sectores particulares da
sociedade que mais dependem do transporte ferroviário.
No período de crescimento do número de passageiros
que se iniciou em 2014, o crescimento acumulado de
7,8% até 2016, compara com um crescimento de 3,6%
da população empregada e estudante.

A influência das greves
O clima de instabilidade laboral que a CP viveu entre
2011 e 2013 é um factor intrínseco da empresa que tem
necessariamente que ser analisado pelo impacto que as
greves tiveram não só directamente pelos passageiros
que foram forçados a encontrar meios alternativos de
transporte para cumprirem as suas viagens, como indirectamente, através de passageiros que abandonaram
por completo o transporte ferroviário por este não asse-
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gurar um serviço com a regularidade desejada. O facto
da quebra de passageiros se ter acentuado muito no ano
de 2012, o ano em que as greves foram mais severas,
sugerem que este foi realmente um aspecto importante.

No ano de 2012, o efeito das greves foi mais longe e
atingiu 7% do número total de comboios. Este valor aplicado sobre os mesmos 119,8 milhões de passageiros
dá-nos 8,4 milhões de passageiros.

Não é fácil ponderar um número de referência que
permita analisar o efeito das greves sobre o número de
passageiros da CP. Em 2011, a CP estimou que terá
perdido cerca de 2 milhões de passageiros, segundo
aquilo que apresenta no seu Relatório e Contas, enquanto em 2012 esse número subiu para 2,8 milhões.
Em 2013, apesar do impacto das greves se ter reduzido
praticamente apenas ao primeiro trimestre, verificou-se
na mesma uma queda expressiva no número de passageiros relativamente a 2012.

Qualquer um destes valores é insuficiente para explicar a perda de passageiros que a CP registou entre 2009
e 2013. Com o primeiro chegamos a um número total
expectável de passageiros perdidos de 22,2 milhões,
enquanto o segundo permite-nos totalizar 24,1 milhões.

Os Relatórios e Contas mostram também alguns números relativos aos comboios suprimidos por efeito das
greves: em 2011 foi de 5,4%, mas evidentemente que
um comboio suprimido não significa necessariamente
que o passageiro tenha que encontrar um meio de transporte alternativo.
Ainda assim, se considerássemos essa situação limite, os 5,4% de perda de passageiros aplicados sobre
o número base de 119,8 milhões de passageiros (número resultante da dedução de 1,5 milhões relativos à
supressão de serviços e menos 14,2 milhões relativos
à redução de população com maiores necessidades de
mobilidade, sobre os 135,5 milhões transportados em
2008), resultariam em 6,5 milhões de pessoas.

Apesar deste último valor já se encontrar relativamente
próximo dos 29 milhões de passageiros perdidos entre
2008 e 2013, este raciocínio é muito pouco razoável ao
considerar que as supressões representaram uma perda directa de passageiros da mesma ordem de grandeza. Recorde-se que a esmagadora maioria das greves
foram de forma parcial, nomeadamente ao cumprimento
de horas extraordinárias, afectando de forma geral os
mesmos comboios de dia para dia. As repercussões
destas supressões eram minimamente previsíveis sobre
os serviços com maior regularidade (nomeadamente
comboios urbanos), pelo que a perda de passageiros
não deveria acontecer desta forma teórica que estes
cálculos representam.
Talvez a análise seguinte relativa à evolução do número de passageiros por unidade de negócio possa esclarecer melhor o que aconteceu. No entanto, uma possível
explicação para esta perda mais acentuada de passageiros na CP do que seria expectável é a hipótese do

Um Intercidades 510 Guarda - Santa Apolónia na zona de Paialvo no dia 26 de Dezembro de 2012, com duas composições
devido à greve do dia anterior. As greves retiraram largos milhares de passageiros à CP em 2011 e 2012 © Ricardo Quinas
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desemprego crescente durante o período da crise económica e financeira ter afectado de forma mais severa
a parte da população que depende mais do transporte
ferroviário, como por exemplo, pessoas com menores
rendimentos.
Existem ainda outros factores como os aumentos tarifários muito expressivos que a CP registou em 2012 que
certamente registaram o seu contributo na evolução dos
números globais da empresa mas sobre os quais não
existe uma base de estudo que permita fazer qualquer
avaliação.
É provável que o restabelecimento da paz laboral na
CP a partir de meados de 2013 seja um dos motivos que
explica que a recuperação de passageiros aconteça a
um ritmo mais forte do que a recuperação socioeconómica, permitindo o regresso de passageiros que se perderam durante o período de greves. No entanto, não podemos igualmente menosprezar a maior agressividade
comercial adoptada pela CP desde essa altura. É esse o
mote que nos lança para uma análise mais pormenorizada ao número de passageiros transportados por unidade
de negócio.

Passageiros por unidade
de negócio
Será que a evolução dos números globais da CP expressam efectivamente a evolução de cada unidade de
negócio da empresa? Ou será que por detrás dessa
evolução, existiram evoluções distintas que podem inclusivamente apontar para alterações do padrão de mobilidade dos passageiros da CP?
O primeiro olhar sobre a evolução neste período de
12 anos em análise sugere desde logo que a resposta à
primeira pergunta é “não”. De facto as quatro unidades
de negócio apresentam evoluções muito distintas que
não se enquadram necessariamente naquele que tem
sido o desempenho global da CP.

CP Lisboa
A evolução da CP Lisboa é aquela que merece imediatamente a nossa atenção. A representatividade desta
unidade de negócio é tão expressiva que a sua linha
temporal corresponde quase à linha da evolução global
da CP que vimos antes. De facto, quando comparamos
as quatro unidades de negócio, verificamos que dois em
cada três passageiros que viajam na CP são passageiros dos urbanos de Lisboa, não obstante a sua representatividade estar em rota decrescente desde 2005.

Evolução do número de passageiros da CP por unidade de negócio, expresso em milhões.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.
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Evolução da quota relativa do número de passageiros transportados por cada unidade de negócio da CP.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

Não admira por isso que os períodos de evolução da
CP Lisboa estejam intimamente correlacionados com os
períodos de evolução da CP: sempre que esta apresentou números negativos, os números globais da CP evoluíram no mesmo sentido.
Apesar do crescimento sustentado que se verifica
desde 2013, tendo já acumulado 6,8%, a CP Lisboa está
ainda muito longe de atingir os números que registou
entre 2005 e 2009. Quando comparamos os anos de
2008 e 2016, verificamos que a queda no número de
passageiros na CP Lisboa ascende a 19,4%, enquanto a
queda na população empregada e estudante foi apenas
de 7,4%.
A queda em termos relativos do somatório de todas as
restantes unidades de negócio do universo CP no mesmo período foi de apenas 4,6%, correspondentes a menos 1,8 milhões de passageiros. É pouco mais do que
os passageiros que foram perdidos pela supressão de
serviços ferroviários.
Quando olhamos para a CP Porto, a unidade de negócio mais comparável, verifica-se que não só esta começou a perder passageiros mais tarde, em 2012, ano em
que a CP Lisboa já somava mais de 19 milhões de passageiros perdidos desde os seus melhores anos deste
período e em que a população com menores necessidades de mobilidade tinha já decrescido expressivamente,
como verificamos que as perdas da CP Porto aconteceram em muito menor escala – apenas 9,5% em termos
acumulados entre 2011 e 2013 – tendo inclusivamente
já recuperado quase totalmente dessa queda quando
olhamos para 2016 (apenas menos 300 mil passageiros
em relação a 2011).
Esta evolução  da CP Lisboa mostra assim sinais mui-

to preocupantes no transporte ferroviário suburbano à
volta da capital portuguesa. O efeito das greves estará
muito longe de conseguir explicar estes números, desde
logo pelo seu efeito limitado sobre os comboios com as
mais elevadas cadências horárias que encontramos no
país.
O efeito limitado das greves é inclusivamente confirmado quando comparamos os anos de 2012 e 2015,
anos em que a população empregada e estudante registou números idênticos: entre eles a CP Lisboa perdeu
1,2 milhões de passageiros, não obstante 2012 ter sido
o ano mais severo em termos de greves, enquanto em
2015 a empresa já se encontrava totalmente recuperada
desse flagelo.
Não podemos ignorar que a rede de comboios suburbanos de Lisboa foi uma das grandes beneficiadas pelos
investimentos realizados em infraestrutura e em material
circulante desde o início dos anos 90. No entanto, essa
realidade das linhas de Sintra, Azambuja e Sado contrasta ainda com a vetustez da Linha de Cascais onde
o investimento tarda em chegar. Podemos atribuir esta
queda substancial simplesmente à Linha de Cascais,
onde o serviço se tem degradado substancialmente nos
últimos anos?
Ora, em 2009 a Linha de Cascais transportou perto
de 29 milhões de pessoas. Esse valor desceu para a
casa dos 24 milhões em 2016, o que representa uma
queda de 17,2%. No mesmo período,a CP Lisboa como
um todo perdeu 16,0% dos seus passageiros. Ou seja,
parece que a Linha de Cascais perdeu passageiros ligeiramente acima da média mas não chega para explicar
estes números. Se descontássemos o efeito da Linha
de Cascais, entre 2009 e 2016 a CP Lisboa teria perdido
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Um comboio Cais do Sodré - Cascais em São Pedro do Estoril no dia 11 de Agosto de 2013. As condições da Linha de
Cascais continuam a degradar-se, mas não explicam os 20 milhões de passageiros perdidos pela CP Lisboa © José Sousa

15,4% dos seus passageiros em termos relativos.
Existem algumas hipóteses que podemos colocar
para tentar explicar estes números. O serviço da CP
Lisboa não vai de encontro às necessidades de mobilidade da área suburbana de Lisboa? A crise económica
e financeira afectou de forma mais severa a franja da
população que mais depende do transporte ferroviário?
As necessidades de mobilidade da grande Lisboa alteraram-se? Ou haverá um problema sistémico mais grave
que impede o transporte ferroviário de ser uma alternativa verdadeiramente competitiva?
Não é possível responder objectivamente à questão,
sendo até possível que os números da CP Lisboa expressem em simultâneo o efeito destas três hipóteses.
O serviço prestado pela CP sobretudo na Linha de
Sintra tem verificado algumas mudanças significativas.
Façamos uma cronologia daquilo que aconteceu durante o período em estudo:
•
Em Outubro de 2004, o túnel do Rossio foi subitamente encerrado para obras. Permaneceu assim até
Fevereiro de 2008. Os comboios de Sintra foram todos
dirigidos para a Linha de Cintura durante esse período.
•
Em Fevereiro de 2008 reabriu o túnel do Rossio e a CP repôs a oferta de seis comboios/hora Sintra - Rossio e seis comboios Meleças – Areeiro/Oriente/
Alverca nos períodos de ponta. Este horário vigorou até
Dezembro de 2011.
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•
Em Dezembro de 2011, a CP reduziu a oferta
de forma global em resposta à redução da procura. Os
comboios Sintra – Rossio e Meleças – Oriente passaram a ser apenas quatro por hora durante todo o dia.
Durante as horas de ponta circulavam dois comboios/
hora Sintra – Alverca. Passou a haver comboios directos Azambuja – Alcântara-Terra. O horário terminou em
Junho de 2015.
•
De Junho de 2015 até à actualidade, a CP reforçou a aposta na Linha de Cintura. Passaram a seis
comboios/hora Sintra – Oriente/Alverca, dois comboios/
hora Sintra – Rossio e quatro comboios/hora Meleças –
Rossio. Os comboios da Linha da Azambuja trocaram
novamente de destinos em Lisboa (Azambuja – Lisboa
Santa Apolónia e Castanheira do Ribatejo – Alcântara-Terra).
Talvez os horários implementados com a reabertura do
túnel do Rossio expliquem parte da queda expressiva de
passageiros na CP Lisboa de 2008 para 2009. No Relatório e Contas de 2009, a empresa atribui esta evolução exclusivamente por força da conjuntura económica,
não obstante se encontrarem evoluções distintas entre
as várias linhas: 3% de quebra na Linha de Sintra, 2%
de quebra na Linha de Cascais, 5% de quebra na Linha
da Azambuja e um ganho de 6% na Linha do Sado, mas
a representatividade desta última é quase desprezável
(pouco mais de 2 milhões de passageiros em 2009).
Os horários implementados em Dezembro de 2011,
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mais do que uma alteração profunda de famílias de comboios, representaram uma redução dos níveis de oferta.
Mas parece difícil que este tenha sido o factor que contribuiu para a queda muito mais severa do que esperaríamos encontrar neste período.
Sobre os horários implementados em Junho de 2015
não é possível levantar hipóteses sobre os seus potenciais efeitos, não só pelo contexto económico em que
aconteceram, como pelo facto de apenas estarem totalmente reflectidos no ano de 2016.
Terá a crise afectado de forma severa a população
que mais depende do transporte ferroviário na grande
Lisboa? Seria necessário um estudo muito mais aprofundado a vários níveis para responder a esta questão.
Existe a percepção geral de que a população com menores rendimentos disponíveis terá sido aquela que sofreu
mais durante esse período, não pelo facto de ter perdido
rendimento disponível (porque esse até seria um factor
que poderia levar mais pessoas a aderirem ao transporte ferroviário), mas porque foi a parte da população que
sofreu mais com o efeito do ddesemprego. Seria uma
possibilidade muito forte para explicar boa parte da evolução negativa da CP Lisboa.
Terão havido alterações de fundo nos padrões de mobilidade da grande Lisboa? Parece ter havido algumas
alterações. A mais substancial foi a substituição da baixa
de Lisboa pela zona das avenidas novas como destino
do maior fluxo pendular entre os subúrbios e a capital.

A CP já acompanhou essa tendência, embora talvez o
tenha feito mais tarde do que deveria. Apesar de tudo,
numa perspectiva mais abrangente sobre a área metropolitana de Lisboa, parece que não houve alterações
muito significativas nos padrões de mobilidade. O fluxo
pendular preferencial continua a ser dos subúrbios rumo
a Lisboa ao início do dia e no sentivo inverso ao final do
dia.
Haverá então um problema sistémico mais grave de
atractividade do transporte ferroviário suburbano na
área metropolitana de Lisboa? O mais provável é que
a resposta seja afirmativa, desde logo porque esta hipótese está intimamente ligada às hipóteses anteriores.
Um serviço inadequado prestado pela CP representa
automaticamente que o serviço ferroviário não será capaz de competir com os outros meios de transporte. E
há ainda que considerar que uma parte significativa dos
passageiros dos comboios urbanos, quando chegam a
Lisboa, estão dependentes de outros meios de transporte público. As quebras da qualidade do serviço de outros
meios de transporte – como o metropolitano, onde esssa
realidade é bem evidente nos dias de hoje – podem-se
ter reflectivo de forma indirecta na CP Lisboa.
Se efectivamente a crise económica e financeira afectou a franja da população que mais depende do transporte ferroviário (população com menores rendimentos),
isso apenas significaria que o transporte ferroviário tem
um problema estrutural grave.

Cruzamento de urbanos em Barcarena no dia 11 de Maio de 2016. A rede de suburbanos mais importante do país mostra
sinais preocupantes que exigem reflexão num contexto mais abrangente © Ricardo Quinas
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Um estudo sobre a satisfação relativa aos transportes
públicos promovido em 2014 pela Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa e apresentado em Outubro de 2014 pelo jornal Público é dúbio a responder-nos
a esta pergunta mas indica alguns resultados nesse
sentido. O universo do estudo incluiu cerca de 2.000
pessoas, desde utilizadores habituais dos transportes
públicos a pessoas que não viajavam neles há mais de
cinco anos.
60% dos inquiridos do segmento de pessoas que não
utilizavam os transportes públicos há mais de cinco
anos, afirmaram que trocar o transporte individual pelos
transportes públicos estava completamente fora de hipótese, a menos que deixassem de ter automóvel ou que
os seus rendimentos se reduzissem expressivamente.
Dentro do grupo de pessoas que tinha deixado de utilizar os transportes públicos há menos de cinco anos,
os resultados foram muito fracturados mas nem por isso
animadores. Cada terço dos inquiridos dividiu-se entre
os que afirmaram que não voltariam atrás, os que afirmaram que era pouco provável e os que afirmaram que
seria provável voltarem.
Os argumentos com maior peso no grupo de pessoas
que deixaram de andar de transportes públicos há menos tempo, foram a mudança de local de trabalho, estudo ou residência. Seguiu-se a sua condição no mercado
de trabalho, a substituição pelo automóvel e só depois
surgiram as questões ligadas à qualidade do serviço
prestado pelas empresas de transporte público.
No entanto, em sentido oposto a ideia dos transportes
públicos em Lisboa era globalmente positiva. A rapidez
do percurso foi o argumento em que as pessoas se mostraram mais satisfeitas, seguindo-se as distâncias até às
paragens, o profissionalismo dos trabalhadores e a adequação aos seus trajectos. Os aspectos mais negativos
foram o preço dos bilhetes simples, a falta de alternativas em períodos de greve, o preço dos passes mensais,

as frequências aos fins de semana e as frequências das
greves.
Relativamente à CP, os utilizadores de transportes públicos identificaram o serviço da empresa positivamente
como sendo “rápido”, mas também apontaram aspectos
negativos como “sardinha em lata” e “greve”. Curiosamente, sobre a Fertagus, que também actua no mesmo
segmento do que a CP Lisboa, a maior parte das associações foram positivas: “seguro”, “pontual” e “rápido”.
Talvez se olharmos para os números da Fertagus, estes ajudem a reduzir as dúvidas sobre a evolução da
CP Lisboa. Além da Fertagus apresentar de forma geral dados positivos relativamente à satisfação dos seus
clientes, a sua oferta mantém-se estável há largos anos
e não sofreu os efeitos das greves.
Infelizmente os dados que surgem nos Relatórios e
Contas da Fertagus não apresentam o mesmo grau de
precisão do que os dados da CP, mas são suficientes
para percebermos a evolução entre 2009 e 2015, anos
para os quais esses documentos se encontram disponíveis.
Notamos desde logo aspectos diferentes na evolução
da Fertagus. Entre 2009 e 2010, esta não perdeu passageiros pelo menos de forma significativa, numa altura
em que a CP já se encontrava em rota descendente.
Mas os anos de 2012 e 2013 foram também negros para
a Fertagus, que perdeu em termos relativos 17,4%. É
um valor incrivelmente próximo ao que encontramos na
CP para o mesmo período (17,9%) sobretudo quando
pensamos que a Fertagus não sofreu o efeito das greves.
E os dados da Fertagus também não são animadores
no período pós-crise, onde fica em evidente que esta
empresa está com mais dificuldades em recuperar o tráfego perdido do que a empresa pública, tendo inclusivamente perdido passageiros em 2015.

Evolução do número total de passageiros transportados pela Fertagus, expresso em milhões.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da Fertagus.
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Um urbano Braga - Porto São Bento à passagem por Couto de Cambeses no dia 22 de Outubro de 2010. Os comboios
urbanos do Porto colhem progressivamente os frutos do investimento realizado há alguns anos atrás © Valério Santos

Os números da Fertagus não só não ajudam a desmistificar os motivos por detrás da evolução dos números da CP Lisboa, como ainda adensam as dúvidas.
Quaisquer que sejam os motivos que levaram a perdas
tão expressivas no número de passageiros que viajam
nos comboios urbanos de Lisboa, parece urgente que o
poder político olhe de forma integrada para os transportes públicos da área metropolitana de Lisboa de forma a
corrigir os seus problemas.

CP Porto
Os números dos suburbanos do Porto contam uma
história bem diferente relativamente à capital. Entre
2005 e 2010, os comboios suburbanos do Porto aumentaram em mais de 27% o número de passageiros, mesmo quando as condições socioeconómicas se degradaram depois de 2008. Aqui encontramos bons motivos
que justificam estes números do lado do investimento
público. Recorde-se todo o investimento realizado não
só na infraestrutura, como no material circulante, nomeadamente a aquisição das UME 3400, que permitiram
melhorias expressivas nas condições de serviço da operadora pública.
Os anos de 2012 e 2013 foram inevitavelmente negativos, no entanto, em muito menor escala do que encontramos nos comboios suburbanos de Lisboa. A queda
acumulada de 9,5% do número de passageiros nesses
dois anos compara com a queda de 6,5% no número de
pessoas empregadas e estudantes no mesmo período.

As greves e eventuais variações dos efeitos da crise sobre a sociedade são as explicações que parecem estar
perfeitamente dentro desta variação.
O período de 2014 em diante mostra que os comboios
urbanos do Porto foram já praticamente capazes de recuperar todos os passageiros perdidos nos dois anos
anteriores, com um crescimento acumulado de 8,9% até
2016, também aqui acima dos 3,6% de crescimento da
população empregada e estudante.
Em geral, os números da CP Porto mostram sinais positivos que demonstram que o transporte ferroviário suburbano à volta da cidade do Porto está a captar novos
passageiros. Na comparação entre os anos de 2012 e
2015, anos em que a população com maiores necessidades de mobilidade apresenta números semelhantes
no contexto nacional, os comboios urbanos do Porto
conseguiram somar mais 700 mil passageiros, um crescimento de 3,6%.
Quando se compara a infraestrutura da zona suburbana da grande Lisboa – onde apenas a Linha de Cascais
subsiste em condições deploráveis – com a infraestrutura à volta do Porto – onde faltam obras tão importantes
como a quadruplicação de via entre Contumil e Ermesinde e a construção de duas vias alternativas pelo menos
entre Gaia e Ovar com vista à segregação de tráfegos e
cadenciação dos comboios urbanos, só podemos pensar no potencial que ainda haverá para o crescimento
desta unidade de negócio.
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Existem naturalmente diferenças estruturais na exploração dos urbanos do Porto relativamente aos suburbanos de Lisboa. A rede de suburbanos da cidade Invicta
tem uma abrangência superior, alcançando pontos como
Braga, Guimarães e Aveiro, situados respectivamente a
54, 56 e 63 quilómetros da estação de Campanhã, bastante além dos 47 quilómetros de trajecto dos comboios
entre Santa Apolónia e Azambuja. Mas igualmente por
esse motivo, no Porto houve uma aposta mais forte em
serviços mais directos com menos paragens, enquanto
em Lisboa essa aposta se está a perder cada vez mais,
estando actualmente apenas limitada à Linha de Cascais.

CP Regional
A CP Regional é um caso mais complexo de analisar
pelo facto de ter sido a grande prejudicada pela supressão de serviços ferroviários entre os anos de 2009 e
2011.
Contudo, entre 2005 e 2008 os números estão de
acordo com o crescimento global da CP que se verificou neste período. De facto, o acréscimo tão expressivo
de passageiros em 2006 pode até dever-se à melhoria
da qualidade do serviço prestado com a renovação das
UTE 2240, mas só uma análise pormenorizada aos eixos regionais poderia confirmar.
Entre 2009 e 2013, a CP Regional perdeu 3,5 milhões
de passageiros, o equivalente a 25,2% do seu número

total. Foi a unidade de negócio que mais passageiros
perdeu em termos relativos, mas é impossível desligar
estes números da supressão de vários serviços ferroviários que aconteceram entre Março de 2009 e Dezembro
de 2011.
Recorde-se que a supressão de serviços ferroviários
tirou directamente às linhas anteriormente servidas por
esses serviços cerca de 1,5 milhões de passageiros, segundo as contas feitas realizadas para o ano de 2008
a partir de dados perfeitamente fiáveis fornecidos pela
CP. Em termos hipotéticos, considerou-se que a perda
de passageiros de forma indirecta noutros serviços ferroviários dificilmente terá ido além dos 500 mil, subindo
assim o número para os 2 milhões de passageiros perdidos no máximo.
Se somássemos um valor fixo de 1,5 milhões de passageiros aos números da CP Regional em todos os anos
posteriores a 2011, o último ano em que se verificaram
algumas das supressões de serviços ferroviários, o número registado em 2012 subiria para 11,9 milhões, o que
representaria ainda assim uma queda de 14,4% relativamente ao ano de 2008.
Considerando a hipótese da CP Regional ter perdido
2 milhões de passageiros de forma directa e indirecta, a
queda seria de 10,8%. Em qualquer um dos casos, entre
2008 e 2013, a CP Regional teve uma evolução menos
negativa do que a CP Lisboa para o mesmo período
(24,8%), mas mais negativa do que a CP Porto (4,5%).

Comboio Interregional Porto - Pocinho à passagem na zona do Ferrão no dia 20 de Agosto de 2016. Os comboios regionais
cumprem uma multiplicidade de tarefas no contexto da mobilidade que os torna complexos de analisar © António Pombo
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Apesar dos serviços Regionais não estarem tão dependentes dos movimentos pendulares, a evolução da
população empregada e estudante entre os anos de
2008 e 2013 mostra uma queda de 10,6%, que comparam com a queda real de 14,4% da CP Regional, anulando o efeito dos passageiros perdidos directamente
pela supressão de serviços ferroviários. Considerando
a hipótese levantada anteriormente considerando mais
500 mil passageiros perdidos indirectamente, os números até estariam em linha, mostrando que, sem o efeito
das supressões, a CP Regional teria perdido 10,8% dos
seus passageiros.

no eixo Lisboa – Entroncamento, que além de ser o eixo
regional mais importante, é o eixo com maior oferta de
comboios Intercidades.

É de esperar que as greves tenham um impacto mais
severo nos serviços regionais do que nos comboios urbanos, já que por regra estes apresentam menores frequências. Mas também será verdade que os serviços
ferroviários regionais cobrem maiores distâncias, sendo
potencialmente muito oneroso do ponto de vista económico a substituição integral pela viatura individual .

A CP Longo Curso distingue-se como sendo o caso
mais especial dentro da CP. Foi desde logo a única unidade de negócio que transportou mais passageiros em
2016 do que no período antes da crise. Entre 2005 e
2016, a CP Longo Curso foi capaz de trazer mais 1,3
milhões de pessoas para os seus comboios, o que corresponde a um crescimento de 27,7%.

Já no período pós-crise, a CP Regional acumulou um
acréscimo de passageiros de apenas 1,9%, segundo os
números arredondados apresentados no gráfico. Mas
dado a CP Regional ter uma base de passageiros relativamente baixa quando comparada com os comboios urbanos, a variação positiva acumulada é na realidade de
praticamente 2,6%, quando se fazem as contas evitando o efeito dos arredondamentos expressos no gráfico.
Ainda assim, este número fica muito abaixo de qualquer
outra unidade de negócio e abaixo mesmo da recuperação do número de pessoas com maiores necessidades
de mobilidade – 3,6%.

No entanto, este percurso não foi naturalmente linear.
Entre 2005 e 2007, esta unidade de negócio mostrou
uma tendência muito estável.

A CP Regional é a unidade de negócio da CP que representa o universo de serviços mais diversificado em
vários aspectos que encontramos no país. O eixo Regional Lisboa – Tomar é o mais importante e simultaneamente o que se identifica mais com movimentos pendulares casa – trabalho/local de estudo. Mas em eixos
como a Linha do Algarve ou a Linha do Douro, que se
seguem depois do eixo Lisboa – Tomar em em ordem
decrescente do número de passageiros, o turismo apresenta um peso muito forte.
A CP Regional actua também em contextos ferroviários muito distintos. Em casos como a Linha do Norte,
Beira Baixa e Beira Alta, os comboios regionais concorrem directamente com os comboios de longo curso dentro de uma determinada gama de trajectos, enquanto
na Linha do Douro ou na Linha do Oeste os comboios
regionais actuam sem concorrência. É inclusivamente
de referir, que uma das apostas comerciais da CP nos
últimos anos foi a criação do Flexipasse, uma assinatura mensal que permite aos passageiros viajar tanto em
serviços regionais, como em serviços Intercidades. É
possível que esta aposta tenha transferido alguns passageiros para os comboios de longo curso, sobretudo

De forma a tirar conclusões mais assertivas, seria necessário conhecer os números da CP Regional eixo a
eixo de forma a segmentar os serviços entre aquilo que
os distingue uns dos outros. Infelizmente, é uma tarefa
impossível, já que os Relatórios e Contas da CP publicados mais recentemente não mostram qualquer especificidade nesse aspecto.

CP Longo Curso

Em meados de 2007, a oferta de comboios de longo
curso foi amplamente reforçada e produziu de imediato
um acréscimo expressivo de 400 mil passageiros no ano
seguinte.
O percurso descendente iniciou-se em 2010 e arrastou-se até 2013. Neste período, os comboios acumularam uma perda em termos relativos de 14,8% do número
de passageiros. Importa relembrar que pelo meio deste
período ocorreu a supressão temporária dos serviços Intercidades para Évora e Beja entre Maio de 2010 e Julho
de 2011, que em 2009 totalizavam 235 mil passageiros
no seu conjunto. Na comparação entre unidades de negócio, as perdas de passageiros na CP Longo Curso foram inferiores às perdas da CP Lisboa, maiores do que
as perdas da CP Porto e encontram-se em linha com a
CP Regional.
Apesar dos comboios de longo curso não serem por
regra serviços utilizados para mobilidade pendular,
encontram-se de alguma forma relacionados com uma
necessidade de mobilidade associada às pessoas que
trabalham ou estudam longe da sua residência principal.
Isto significa que não é completamente errado compararmos a quebra do número de pessoas empregadas ou
a estudar com a quebra da mobilidade nos comboios de
longo curso.
A queda de 14,8% da CP Longo Curso compara com a
queda de 10,6% da população com maiores necessidades de mobilidade no mesmo período. Mas o grupo de
população estudante, que é aquela que mais depende
do transporte ferroviário, até aumentou ligeiramente de
730 mil para 800 mil pessoas.
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Comboio Alfa Pendular nº 120 Porto Campanhã - Lisboa Santa Apolónia à passagem na zona de Quintans em 1 de Julho de
2017. Os comboios pendulares circulam esgotados cada vez com maior frequência © Valério Santos

A explicação para esta queda acentuada de passageiros estará nas greves? Em geral, os serviços de longo
curso apenas sofreram supressões nos dias de greve
total da CP. As greves parciais às horas extraordinárias
só afectaram as outras unidades de negócio, já que em
último caso a CP reformulava as escalas de pessoal
para evitar horas extraordinárias nos comboios rápidos.
Nos comboios de longo curso é igualmente expectável que o impacto das greves aconteça de forma mais
directa do que encontramos em qualquer outra unidade de negócio. De forma geral, os passageiros que não
encontraram solução ferroviária para viajar não tiveram
de aguardar por outro serviço ferroviário, já que em todos os eixos Intercidades existe concorrência directa do
transporte rodoviário.
Num exercício teórico, realizou-se uma simulação ano
a ano entre 2009 e 2014 com vista a perceber qual seria
a evolução expectável do número de passageiros desta
unidade de negócio se estes acompanhassem de forma
linear a evolução da população com maiores necessidades de mobilidade. Sobre esses valores aplicaram-se as
percentagens de comboios de longo curso suprimidos
em 2011 de 5,4% e de 3,5% em 2012, conforme os números fornecidos pelos Relatórios e Contas. Para o ano
de 2013, esse número não foi fornecido mas estimou-se
em 2% na comparação entre os indicadores de regularidade desse ano e de 2016. Os números encontrados
estão bastante em linha com os números reais apresen32

tados pela CP. Veja-se:
•
Em 2011 a empresa transportou 4,866 milhões
de passageiros que comparam com um número teórico
de 4,806 (menos 60 mil passageiros);
•
Em 2012 a empresa transportou 4,741 milhões
de passageiros que comparam com um número teórico
de 4,701 milhoes de passageiros (menos 40 mil passageiros);
•
Em 2013 a empresa transportou 4,626 milhões
de passageiros que comparam com um número teórico
de 4,700 (mais 74 mil passageiros).
Este raciocínio sugere que a evolução da CP Longo
Curso durante o período da crise se deveu exclusivamente à combinação da conjuntura económica desfavorável com o clima de instabilidade social na CP.
Mas aquilo que distinguiu verdadeiramente a CP Longo Curso de todas as restantes unidades de negócio foi
a sua recuperação no pós-crise. Entre 2014 e 2016, os
comboios rápidos acumularam um crescimento que alcança já os 30,4%, muito acima de qualquer outra unidade de negócio ou de qualquer crescimento que possa
ser explicado apenas pela retoma económica ou pelo
clima de paz laboral da empresa.
É impossível desligar este número da política comercial mais agressiva seguida pela CP desde 2013, assim
como do maior número de charters que a empresa tem
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Evolução do número de passageiros dos comboios internacionais, expresso em milhares.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata.

realizado, dos quais se destacam os comboios para os
jogos do Benfica. É um crescimento que eventualmente
poderá demonstrar a continuação da alteração dos padrões de mobilidade que obriga cada vez mais jovens a
viajar rumo às grandes cidades para estudarem ou para
encontrarem trabalho e que, nos períodos de descanso, visitam novamente as suas terras de origem. Só um
estudo tecnicamente muito mais evoluído do que este o
poderia confirmar.
Não podemos ignorar também que este crescimento
vive já limitado pelo parque de material circulante da
CP, quer em quantidade, quer pela fraca prestação que
apresenta ao nível do conforto e dos serviços que oferece aos passageiros.

Comboios internacionais
Os dados da CP divididos por unidades de negócio não
permitem perceber a representatividade de um segmento específico de longo curso: o transporte internacional.
No entanto, os dados do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes colmatam essa lacuna, discriminando este
tipo de tráfego. Importa saber que os números contam
com o contributo de três serviços: o Lusitânia Comboio
Hotel, o Sud-Express e comboio Celta, a circular desde Junho de 2013. No entanto, este apenas passou a
contar para as estatísticas em 2015, dado que nos dois
primeiros ano esteve incluído nas estatísticas da CP Regional, segundo o que nos indicou o Relatório e Contas
da CP de 2015. Assim, elaborou-se uma segunda série
deduzindo aos valores de 2015 e 2016 o número de passageiros transportados pelo Comboio Celta, segundo os
dados fornecidos por órgãos de comunicação social.
A evolução global entre 2005 e 2016 evidencia desde
logo um facto que parece natural: não verificamos uma
concordância entre a evolução deste gráfico e a evolução das condições socioeconómicas em Portugal. É
um resultado expectável, visto que seria à partida difícil
estabelecer um paralelismo entre as necessidades de

mobilidade da população mais activa e a mobilidade internacional, sobretudo num mercado tão pequeno quando comparado, no caso dos comboios Lusitânia e Sud
Express, com o tráfego aéreo.
O período de 2005 a 2007 demonstrou alguma estabilidade. Ao contrário dos restantes serviços que sofreram
com a crise económica sobretudo em 2011 e 2012, os
comboios internacionais sofreram uma queda substancial de 32,3% dos seus passageiros apenas entre 2007
e 2009. Talvez a explicação esteja na liberalização do
transporte aéreo, sobretudo no segmento low cost nesse período. Mas o transporte ferroviário não está ilibado de culpas, sobretudo no caso do Sud Express que,
recorde-se, até Fevereiro de 2010 circulou com as antigas carruagens Sorefame e Uhansa, numa oferta que
qualitativamente se encontrava claramente desajustada
do século XXI.
Curiosamente, o período de crise económica foi um
período de grande estabilidade para os serviços internacionais. A mudança do Sud Express para composições
Talgo parece não ter produzido qualquer efeito prático
imediato. Estes dois dados indiciam que este tipo de
serviços se comportou como um nicho de mercado, indiferente à evolução macroeconómica, um mercado cujos
clientes procuram não uma alternativa de mobilidade
mais económica, mas sim usufruir da experiência ferroviária por si só ou das vantagens que ela proporciona.
Excluíndo o efeito contabilístico do comboio Celta a
partir de 2015, os comboios Lusitânia e Sud recuperaram passageiros de forma significativa em 2014, cerca
de 16,4% relativamente ao ano anterior. Este número
não está alheio à final da Liga dos Campeões entre o
Real Madrid e o Atlético de Madrid em Maio desse ano,
que trouxe para Portugal alguns milhares de adeptos por
via ferroviária.
Apesar das ligeiras quedas verificadas em 2015 e
2016, houve realmente uma recuperação real do núme33
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Evolução dos proveitos do tráfego de passageiros da CP, expresso em milhões de euros.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

ro de passageiros nos dois comboios nocturnos relativamente ao período entre 2009 e 2013. Os 153.800 passageiros que viajaram em 2016 representam uma média
diária de 210 passageiros por dia em cada sentido no
conjunto dos dois comboios, Lusitânia e Sud Express
que, desde 3 de Outubro de 2012, circulam juntos entre
Lisboa e Medina del Campo.

Indicadores financeiros
Dentro dos indicadores financeiros escolhi apenas
analisar três dos que surgem como mais substanciais,
dentro das limitações que a sua análise simplista permite: a evolução dos proveitos de tráfego, a evolução do
resultado líquido global e a evolução do passivo (aquilo
que vulgarmente se conhece como dívida). Achei pertinente analisar ainda uma pequena rúbrica referente às
indemnizações compensatórias para perceber de que
forma evoluiu o contributo do accionista Estado com vista a compensar a CP pela prestação de serviço público.
Haveria muito mais indicadores que poderiam ser
analisados. Rendimentos operacionais, gastos operacionais, o respectivo EBITDA que resulta da diferença
dos dois anteriores, resultados operacionais, resultados
financeiros, etc. No entanto, além da sua limitada pertinência numa análise objectiva da forma como evoluiu a
CP naquela que é a sua função primária de transporte
de passageiros, a maior parte desses indicadores fugiria
inclusivamente à percepção da esmagadora maioria das
pessoas que não possuem formação na área financeira.

Proveitos de tráfego
Os proveitos de tráfego estabelecem uma primeira
ponte entre aqueles que são os resultados da CP enquanto empresa de transportes e os resultados financeiros da empresa, isto é, traduzem as receitas operacionais oriundas apenas da actividade de transporte de
passageiros. Note-se que apesar da actividade da CP
34

Carga se ter encontrado ligada à CP até 1 de Agosto
de 2009, data em que se tornou uma empresa autónoma detida a 100% pela CP, os seus proveitos não foram
considerados nestes números.
Entre 2005 e 2008 as receitas de tráfego acumularam
um aumento de 22,8%, que comparam com o aumento
de 4,9% do número de passageiros em igual período.
Os Relatório e Contas deste período mencionam actualizações tarifárias em 2007 e 2008, sem no entanto
apresentarem ordens de grandeza. Contudo, a primeira
explicação para este crescimento dos proveitos é desde
logo o crescimento global do número de passageiros, e
muito em especial pelo crescimento expressivo da CP
Longo Curso – que em 2008 representou 39,7% do total
de receitas. Mas verificou-se também de forma geral em
todas as unidades de negócio durante este período que
o crescimento do número de passageiros-quilómetro foi
superior ao próprio crescimento do número de passageiros (o número de passageiros-quilómetro expressa o
somatório dos trajectos cumpridos por todos os passageiros que viajam nos comboios).
No período seguinte entre 2009 e 2013 as receitas de
tráfego acompanharam a tendência negativa na evolução do número de passageiros. Nos primeiros dois anos,
2009 e 2010 as receitas reduziram-se exclusivamente
por força da redução do número de passageiros. Em
2011 por ordens governamentais foram actualizados os
tarifários a nível global em 5% logo no início de Janeiro,
e em 15% em Agosto, o que explica que se tenha verificado um ligeiro crescimento em contraciclo com a evolução do número de passageiros. Desde esse ano que
as actualizações tarifárias têm sido indexadas à taxa de
inflação do respectivo ano anterior e são aplicadas logo
a partir do primeiro dia de cada ano.
No período entre 2014 e 2016, o crescimento das receitas acumulou em termos relativos quase 13%, acima
do crescimento de 7,8% do número de passageiros no
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Evolução do resultado líquido global da CP, expresso em milhões de euros, e linha de tendência.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.

mesmo período. É uma diferença que se explica com o
elevado crescimento da CP Longo Curso, à qual já cabia
uma fatia de 42,8% do total de receitas da empresa em
2016.

Resultado líquido global e passivo
Mais do que a evolução dos resultados operacionais,
isto é, dos resultados estritamente resultantes da actividade de transporte prestado pela CP, o resultado líquido
global inclui o efeito dos encargos financeiros associados ao passivo da CP e de impostos sobre o rendimento. Desta forma, faz sentido que estes dois aspectos financeiros sejam analisados em simultâneo.
Ao contrário daquilo que acontece com qualquer outro
dos indicadores já analisados, no resultado líquido global
é difícil conseguir estabelecer alguma tendência neste
período. Verificam-se resultados sucessivamente muito
discrepantes, quer por força de ajustes contabilísticos
aos activos da empresa (o que explica, por exemplo, o
resultado de 2009), quer por força da evolução dos juros do financiamento (o que aconteceu em particular em

2011), da própria evolução dos resultados operacionais
da empresa (de 2014 em diante melhoraram substancialmente) ou mesmo de eventos extraordinários (como
a transferência de activos para a CP Carga e o reconhecimento de encargos passados com os subsídios de
férias dos trabalhadores, que aconteceram ambos em
2015)
Optou-se por isso por realizar uma regressão sobre
estes números de forma a tentar estabelecer uma tendência ao longo do período. Apesar da muito baixa correlação estatística que a linha apresenta, esta permite
pelo menos perceber que os resultados globais em geral
se têm agravado ligeiramente. No entanto, caso corrigíssemos o valor de 2015, prejudicado em simultâneo por
dois eventos extraordinários, para um valor na ordem
dos que se encontram nos dois anos contíguos, a linha
teria uma tendência muito próxima da estabilidade.

Passivo
Quando olhamos para o passivo, encontramos pelo
menos um argumento que sustenta o agravamento dos

Evolução do passivo total da CP, expresso em milhões de euros.
Elaborado segundo os Relatórios e Contas da CP.
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resultados globais da CP: entre 2005 e 2014 a dívida
da empresa cresceu 50,7%, pelo que é natural que os
encargos com juros tenham igualmente crescido, em especial quando a crise económica e financeira se iniciou
em 2009. Aliás, em 2011 a CP deixou praticamente de
conseguir financiamento bancário, pelo que as necessidades de financiamento passaram a ser asseguradas
em exclusivo pelo Estado português.
Nos anos de 2015 e 2016, a dívida da CP entrou em
queda acentuada, recuando aos níveis em que se encontrava em 2007. Esta queda acumulada de 27,3%
não se deve efectivamente à melhoria dos resultados
operacionais da CP que, como é evidente, não teria capacidade por si só de gerar resultados positivos capazes
de anular encargos com juros que, nos anos de 2013 e
2014, superavam já os 200 milhões de euros anuais.
A partir de 2015, a CP foi reclassificada e passou a
integrar a esfera do orçamento de Estado, segundo o
que ficou acordado no ano anterior entre o Governo e
as instituições internacionais que apoiaram o resgate
financeiro em Portugal (a Infraestruturas de Portugal,
por exemplo, foi reclassificada alguns anos antes). O
saneamento imediato da dívida foi uma das hipóteses
colocadas em cima da mesa, mas foi posta de parte. Foi
decidido que a CP manteria a dívida, apesar desta agora
estar contabilizada na dívida geral do Estado, mas que
este iria assegurar as dotações de capital necessárias
às amortizações dos empréstimos, através de reforços
do capital estatutário da CP, assim como asseguraria o
capital necessário para eventuais investimentos.
Em 2015 a CP recebeu do Estado um total de praticamente 683,5 milhões de euros, distribuídos por três
dotações de capital nos valores de 84,7; 535,5 e 63,3
milhões de euros. Em 2016 foram realizados quatro aumentos de capital no valor total de 654,9 milhões de euros, distribuídas por quatro operações avaliadas respectivamente em 113; 303,8; 25,9 e 212,2 milhões de euros.

No final de 2016, a estrutura da dívida remunerada
da CP era constituída por cerca de 700 milhões de euros na forma de empréstimos obrigacionistas, cerca de
175 milhões em empréstimos do Banco Europeu de
Investimento, 225 milhões em empréstimos ao EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) e perto de 2000 milhões de euros em
empréstimos da Direcção Geral do Tesouro e Finanças
(DGTF), isto é, em empréstimos do Estado.
Ao longo de 2017, o Estado tem continuado a realizar
operações de dotação de capital na CP nos valores de
12,7; 16,8 e, precisamente neste último mês de Dezembro, realizou mais duas operações: a primeira no valor
de 418 milhões de euros no dia 11 de Dezembro, e a
segunda no dia 27 de Dezembro no valor de 11 milhões
de euros.
Nos próximos anos a CP continuará nesta situação até
ao saneamento financeiro total da dívida.

Indemnizações compensatórias
As indemnizações compensatórias representam o valor devido pelo Estado à CP pela prestação de serviço
público ferroviário com vista a cobrir o défice de exploração associado a serviços cujo objectivo primário não é
produzir lucro, mas sim prestar um serviço de transporte
à população.
A evolução das indemnizações compensatórias entre
2005 e 2009 foi crescente, tendo acumulado mais 40,4%
em termos relativos quando comparamos esses anos.
No período seguinte até 2013 os valores mostraram-se
relativamente estáveis.
Existia a ideia generalizada de que estes valores de
indemnizações compensatórias eram insuficientes para
cobrir as despesas da CP na prestação de serviço público. No entanto, uma vez que na prática nunca existiu
realmente um contrato de serviço público entre o Estado
e a transportadora, é impossível realizar uma avaliação

Evolução da quantia recebida pela CP em indemnizações compensatórias do Estado, expressa em milhões de euros.
Elaborado segundo estatísticas disponibilizadas pelo portal Pordata. Diferem ligeiramente dos valores apresentados pela CP.
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Comboio urbano Azambuja - Alcântara-Terra em Vila Franca de Xira no dia 11 de Junho de 2014. A recessão económica foi
inequivocamente um factor que afectou a CP muito para além da simples perda de passageiros © Ricardo Quinas

objectiva sobre a pertinência dos valores por si só. Não
tenho igualmente conhecimento de que a sua evolução
se tenha regido por algum critério objectivo, como por
exemplo a taxa de inflação, ou se esta transferência do
orçamento de Estado estava simplesmente ao sabor
dos critérios subjectivos de cada Governo.
Em 2014, recorde-se, foi decidida a reclassificação da
CP, que passaria assim a integrar as contas gerais do
Estado e nesse mesmo ano o valor das indemnizações
compensatórias caiu para sensivelmente metade relativamente a 2013.
Do acordo entre o Governo e a Troika desse ano, resultou também que deveria ser realizado um contrato de
concessão de serviço público entre o Estado e a transportadora com o objectivo de clarificar a relação entre
essas duas entidades, nomeadamente naquelas que
são as obrigações de prestação de serviço público da
transportadora e as devidas compensações financeiras
do Estado à transportadora.
Até hoje, passados três anos, ainda não foi formalizado qualquer contrato de serviço público entre as duas
entidades, desconhecendo-se sequer a sua evolução.
A inexistência desse contrato explica a ausência total
de indemnizações compensatórias nos anos de 2015 e
2016 que, no entanto, deverão ser asseguradas de forma retroactiva assim que esse contrato seja celebrado.

Conclusões
Dentro das limitações que um estudo com tão reduzida
profundidade técnica permite fazer, foi possível analisar
a evolução de uma série de indicadores operacionais e
financeiros da CP numa perspectiva de médio prazo, enquadrados no contexto social, económico e político do
país.
A compilação de dados e construção de gráficos a
partir de fontes oficiais, das quais se destacam os Relatórios e Contas da CP e estatísticas elaboradas pelo
Instituto Nacional de Estatística e apresentadas de forma muito prática pelo portal Pordata, permitiram ter uma
visão a um nível muito mais abrangente do que aquele
que nos é vulgarmente apresentado por linhas escritas.
Entre os anos de 2005 e 2016, Portugal viveu três
períodos económicos distintos que se repercutiram de
forma directa nos números apresentados pela CP, empresa que garante a exploração de todos os serviços ferroviários pesados vocacionados para passageiros, com
excepção da travessia do Tejo, em Lisboa, assegurada
pela Fertagus.
Os efeitos da crise económica e financeira terão sido
os  principais responsáveis pela perda massiva de passageiros que a CP sofreu no seu global, o que se compreende dada a vocação por excelência do transporte
ferroviário para atender a necessidades de mobilidade
pendular associada a elevados fluxos de pessoas, as37
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Um Regional Badajoz - Entroncamento na zona entre a Bemposta e Abrantes no dia 30 de Agosto de 2017. A reactivação
recente deste serviço foi mais um exemplo da intromissão directa de um Governo na gestão da CP © Ricardo Quinas

sim como a retoma económica é a principal responsável
pelo crescimento expressivo do número de passageiros
que se verifica desde 2014. Só um estudo mais aprofundado entre o transporte ferroviário e o contexto socioeconómico poderia dar uma ideia mais exacta da dimensão da sua correlação além daquela que esta análise
simplista expressou de forma puramente aritmética.
No entanto, os números apresentados expressaram
também os conflitos laborais persistentes durante os
anos de 2011 e 2012 que levaram à supressão de milhares de comboios, e expressaram ainda a supressão de
serviços ferroviários que aconteceu entre 2009 e 2011,
com efeitos muito evidentes na CP Regional. Independentemente da subjectividade de opiniões que cada um
destes acontecimentos merece de cada indivíduo, ambos aconteceram sobretudo por culpa dos governos em
funções.
A CP transporta hoje menos passageiros do que transportou durante todo o período entre 2005 e 2011 mas
isso deve-se essencialmente ao contributo extraordinariamente negativo da CP Lisboa, que ainda hoje representa dois em cada três passageiros que viajam na CP.
Apesar da CP Lisboa acompanhar a recuperação das
outras unidades de negócio desde 2013, os 20 milhões
de passageiros que esta unidade de negócio perdeu num
espaço de apenas seis anos é um dado extremamente
preocupante que revela eventuais problemas sistémicos
graves na CP Lisboa e/ou no sistema de transportes da
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área metropolitana de Lisboa, que deveriam merecer
uma profunda análise por parte do poder governativo.
Além de transportar menos passageiros, a CP tem actualmente menos trabalhadores, tem uma frota substancialmente menor e produz menos comboios do que em
todo o período entre 2005 e 2009. Foi uma evolução que
aconteceu tanto por força da autonomização e posterior
privatização da CP Carga, que levou consigo um elevado número de meios humanos e materiais, como por
um esforço de racionalização de meios que foi bastante
acelerado durante o período de crise económica entre
2009 e 2013.
A CP é assim uma empresa mais pequena, mas é
igualmente uma empresa mais equilibrada, mais produtiva e sobretudo mais dinâmica desde que o Engenheiro
Manuel Queiró pegou nos destinos da mesma nos primeiros meses de 2013, do qual o melhor exemplo é o
crescimento impressionante dos números da CP Longo
Curso nos últimos anos. A CP está em recuperação e
melhor preparada para enfrentar os desafios no futuro,
mas clama por investimento urgente em material circulante que tarda em chegar e que será tanto maior quando mais o tempo continuar a contar.
A CP é uma empresa pública que depende essencialmente do Estado, que é o principal responsável em Portugal por toda a política de transporte ferroviário, não só
ao nível das infraestruturas, como ao nível operacional,
onde se inclui a CP. Mais do que ditar a política global,

Reportagem
os sucessivos governos não se inibem de transmitir ordens políticas para o interior da CP que afectam directamente o serviço que a empresa presta. Esta relação
perversa é prejudicial ao transporte ferroviário, já que na
esmagadora maioria das vezes não expressa os resultados de qualquer análise técnica ou económica.
Esta falta de autonomia da empresa pública foi mesmo um aspecto negativo já apontado pela Comissão Europeia há poucos anos atrás. Mas esta ligação umbilical
entre o Estado e a CP na sua gestão nunca encontrou
paralelo no capítulo do financiamento. Durante largos
anos, o Estado subfinanciou a empresa ferroviária,
obrigando-a a endividar-se de forma a cumprir as suas
obrigações de transporte e a investir em novo material
circulante.
O papel do Estado enquanto investidor no transporte
ferroviário em Portugal sempre foi relativamente limitado
quando comparado com a realidade de outros países,
mas a crise económica e financeira entre 2009 e 2013
marcou um divórcio muito claro neste aspecto. Entre os
períodos de 2005 a 2011 e 2012 a 2016, o investimento
estatal caiu 82%, alcançando valores insuficientes para
assegurar a operacionalidade desejável ao transporte
ferroviário. Mais grave ainda, este nível de investimento
ainda não deu quaisquer sinais de recuperação após o
fim da crise económica e financeira e a manter-se assim
comprometerá a muito breve prazo a sustentabilidade
do transporte ferroviário em Portugal.

A continuação do programa de saneamento da dívida
histórica da CP através de operações de aumento de
capital por parte do Estado é o caminho certo a seguir,
mas este caminho só será útil se no final não se voltarem a cometer os erros do passado, se a empresa se
tornar mais autónoma e se a empresa tiver uma gestão
à altura dos desafios.
No curto prazo, exige-se urgentemente um contrato
entre a CP, enquanto empresa prestadora de serviço público, e o Estado, que clarifique o papel de ambos e que
quantifique objectivamente a compensação financeira
que a primeira deve receber. Exige-se urgentemente da
parte do Estado que liberte verbas para que a CP proceda à aquisição de material circulante, sem o qual a
empresa ficará condenada a perder competitividade e a
estagnar, num mercado onde a liberalização está a chegar, e sem o qual os passageiros ficarão condenados
a serviços ferroviários indignos em determinados eixos
– veja-se a qualidade do serviço prestado actualmente
em linhas como o Algarve, Alentejo e sobretudo Oeste.
À CP será exigida uma dinâmica ainda maior num futuro pouco claro em muitos aspectos, mas onde a mobilidade eléctrica será uma realidade praticamente certa.
O transporte ferroviário de passageiros continuará a ter
a sua palavra a dizer no que respeita à mobilidade, mas
terá provavelmente que passar por uma adaptação profunda em moldes que não somos capazes de prever.

Regional Vila Real de Santo António - Faro ña zona da Luz no dia 26 de Dezembro de 2016. A frota da CP vive actualmente
no limite, exigindo investimento para substituição das unidades mais antigas e para expansão da frota © Pedro André
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Visita de Estudo a Madrid
Joáo Cunha

N

o passado dia 1 de Dezembro organizámos
uma visita de estudo a Madrid, com o duplo
objetivo de permitir aos vencedores do concurso fotográfico APAC – Talgo deslocarem-se para a
receção dos prémios e visita à fábrica da Talgo em Las
Matas e ainda para conhecer melhor o trabalho desenvolvido no Museu das Delicias, em Madrid.

simpatia e hospitalidade do fabricante espanhol ficou
patente em todas as pessoas que nos receberam, com
particular destaque para Fernando Puente, da comunicação, e de João Meireles, o responsável da empresa
pelo mercado português e latino-americano. Também
Manuel Galán, ilustre autor de inúmeras obras ferroviárias, nos recebeu com todo o carinho e atenção.

O plano incluiu viagem de ida e volta no comboio Lusitânia, que registou uma ocupação muito grande tanto à
ida como à volta, e permitindo tomar refeições a bordo,
no que foi um teste bem apreciado por todos à boa comida portuguesa servida a bordo, quer ao jantar como ao
pequeno almoço.

Depois de um pequeno almoço que nos foi oferecido
na cafetaria da Talgo, ali bem junto às portas de entrada
ao estilo do Talgo III, fomos conhecer uma maquete à
escala real do novo Talgo Avril, que a empresa fabricará
para a Renfe a partir do próximo ano. No auditório da
companhia foram entregues os prémios referentes ao
concurso fotográfico e realizada uma sessão de apresentação da história e produtos Talgo, tendo-se desenvolvido uma interação constante e positiva entre apresentadores e audiência, onde o interesse e curiosidade
foi visível durante todo o período. A cereja no topo do

Tendo conseguido uma paragem extraordinária do
Lusitânia Lisboa – Madrid em Pinar de las Rozas, o grupo foi recebido nesta estação pela Talgo, que fez o favor
de alugar um autocarro para nos poupar a uma deslocação de cerca de 1,5 quilómetros até à fábrica. A extrema

Maquete à escala 1:1 do Talgo Avril. As carruagens com 3,2 metros de largura permitem uma sensação
de espaço mesmo numa configuração de lugares 3+2

40

Associativismo

Visita à fábrica da Talgo, com apresentação da tecnologia que equipa os novos comboios para a Arábia Saudita

bolo foi a visita à fábrica, onde testemunhámos a atividade da empresa no fabrico de equipamentos de manutenção, manutenção de motores diesel e, claro, de comboios. A fábrica está ainda a terminar os comboios para
a Arábia Saudita, da mesma plataforma Talgo 350 dos
comboios “Pato” já em serviço na Renfe, e que pudemos
conhecer do lado de fora como do lado de dentro.

O grupo deslocou-se depois em comboio suburbano
para a antiga estação das Delicias, no centro de Madrid,
onde o diretor do Museu, Carlos Abellan, nos esperava
com um largo sorriso e na companhia dos presidentes
da Fundação das Associações de Amigos de Caminhos
de Ferro de Espanha e da Associação de Amigos dos
Caminhos de Ferro de Madrid. Tendo em conta a hora,
começámos por almoçar a bordo de uma carruagem restaurante CIWL, onde
nos foi servida uma revigorante refeição num
caloroso convívio que
encheu por completo
os 24 lugares sentados da carruagem.

Explicação sobre a história e tecnologia do TER, a bordo do mesmo

Na parte da tarde
tivemos uma completa visita ao museu, incluindo os comboios
no exterior (com destaque para uma 2100
ex-Renfe e atual Alsa
Rail que foi colocada
em
funcionamento).
Carlos Abellan encarregou-se de nos contar
a história do espaço
que visitávamos e das
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muitas atividades que
vão preenchendo a agenda do museu – no dia
anterior tinha havido uma
filmagem no Museu e ao
final da tarde já estavam
a ser preparadas mesas
ao longo do Museu para
um grande jantar que
ocorreria nessa noite.
A excelente exposição
temporária e a exposição
permanente de infraestrutura ocuparam boa
parte da visita, coroada
com uma visita especial
a bordo do comboio TER
ali estacionado e que se
encontra impecavelmente restaurado.

Locomotiva da Alsa Rail, que opera comboios históricos entre Madrid e El Escorial

Jesus Vigil, o presidente da Federação de Associações, ocupou-se da história e curiosidades do material
circulante exposto debaixo da espetacular cobertura da
antiga estação das Delícias, preenchendo o imaginário
de todos com vigorosas pinceladas de episódios históricos e proezas tecnológicas que nos transportaram para
o contexto operacional da época. A visita terminou com
uma visita à sede da AAF Madrid, onde muitos associados se ocupavam já das grandes maquetes da associação e onde se preparava mais uma exibição ferroviária
no amplo anfiteatro da associação, decorado com bancos de antigos comboios Ferrobus.

O final de tarde foi aproveitado por quase todos para
um passeio pelo centro de Madrid, antes de recuperar
energias já no calor do Lusitânia de regresso a Lisboa,
que incluiu passagem pelo já branco puerto de La Cañada, na impressionante subida de Madrid até Ávila.
É com todo o carinho e reconhecimento que agradecemos publicamente à Talgo, ao Museu Ferroviário das
Delicias, à Federação das Associações e à AAF Madrid
toda a simpatia, calor e atenção que nos dispensaram e
que permitiram que o nosso grupo se sentisse em casa
na vossa companhia.

Fotografia de grupo, no final da visita ao museu das Delicias

42

Associativismo

Pedro André
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O

Museu Natural da Eletricidade, em Seia, acolhe, até ao dia 15
de março de 2018, uma exposição temporária alusiva ao mundo
ferroviário, intitulada “Comboios na Beira Alta”.

A exposição, realizada com a colaboração do Museu Nacional Ferroviário,
apresenta 40 objetos, “que contam histórias de uma caminhada iniciada no
último quartel de 1800, quando o comboio ligou a Figueira da Foz a Vilar
Formoso”, refere a organização.
A mostra, que dá especial destaque à Linha da Beira Alta, pode ser visitada
de terça-feira a domingo, no horário normal de funcionamento do Museu
Natural da Eletricidade.
http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios-na-beira-alta-emexposicao-em-seia/

N

esta exposição, vamos contar-lhe a história da primeira vez que o Presidente da República portuguesa viajou até ao estrangeiro, há 100 anos.

A Alemanha declarara guerra a Portugal em março de 1916,
o que desencadeou um intenso debate no nosso país e levou
ao envio de tropas para a frente de guerra na Europa. Em janeiro de 1917, partiram para a Flandres francesa os primeiros
homens do Corpo Expedicionário Português (CEP) e no final
do verão foi tomada a decisão da viagem presidencial.
No dia 8 de outubro de 1917, Bernardino Machado partiu de comboio, da estação do Rossio. Com o Presidente da
República seguia uma comitiva de nove pessoas, entre as
quais o primeiro-ministro – chefe do Governo, como se dizia
na época –, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, além de
cinco jornalistas.
A viagem durou dezoito dias. A comitiva portuguesa passou por Espanha, França, Inglaterra e Bélgica. Durante o
percurso, o Presidente Bernardino Machado foi recebido pelo
Rei Afonso XIII de Espanha, o Presidente Raymond Poincaré
de França, o Rei Jorge V de Inglaterra e Alberto I, Rei dos
Belgas. Para a jovem República portuguesa – que contava
apenas sete anos – este era um momento importante na busca do tão desejado reconhecimento internacional.
Remontando a uma época em que viajar não era uma rotina, mas um acontecimento, esta exposição é também uma
homenagem aos milhares de portugueses que combateram
nas trincheiras da Grande Guerra.
Boa viagem!
http://www.museu.presidencia.pt/expo_temporarias_detail.php?ID=3484
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Trainspotter Impressa

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Opções de pagamento: multibanco e transferência bancária.
Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em
morada a eleger.
Condições especiais de aquisição durante o período de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço
promocional.
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Na próxima Trainspotter iremos conhecer um
pouco do Museu Ferroviário de Delicias

