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Cortes de linhas
e horários fazem
disparar queixas

Reclamações
duplicaram no Portal
da Queixa e, segundo
o regulador dos
transportes, subiram
64%, em 2017. Falta
investimento e
pessoal na CP e EMEF

L
CDS-'

"Supressões de
comboios não
são uni acaso"
"As supressões de
comboios não acontecem por qualquer
coisa (...). O Governo
usa dinheiro, que é
escasso, a pensar em
votos e depois este
faz falta", afirmou o
vice-presidente do dell
CDS-PP e eurodeputado, Nuno Melo,
durante uma viagem
na Linha de Cascais.

Erika Nunes
erika@jn.pt

FERRovIA Comboios que avariam
todos os dias, falta de pessoal para
reparar material circulante que já
devia estar na sucata e remendos
sem fim nos horários e no serviço
prestado fizeram disparar as quei-

xas dos utentes da CP. Pelos registos da Autoridade da Mobilidade e
dos Transportes, o livro de reclamações da CP foi preenchido 3856
vezes no ano passado (+64% face a
2016). Comparando dados até 24
de julho de cada ano, o Portal da
Queixa mostra que as reclamações
dispararam 111% em 2017 face a

2016 e, este ano já subiram 73%. A
CP não esconde que, em 2017, recebeu "um total de 24 365 reclamações".
A CP está à beira da rutura e não
o nega. Os 122 milhões de passageiros que transportou no ano passado, em cerca de 1400 comboios diários, correm o risco de ficar, cada

vez mais, apeados. Após décadas de
degradação e abandono, a CP
aguarda luz verde do Governo para
poder adquirir comboios novos e
contratar pessoal para a Empresa
de Manutenção de Equipamento
Ferroviário (EMEF).
"Esse processo está em desenvolvimento pela CP e pela tutela go-

Reclamações
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€ Na Linha de Cascais, oferta de um
comboio a cada 15 minutos vai
poupar duas frequências por hora

CORTES

CP responde
às queixas
Sem comboios
A supressão de comboios é o motivo de
queixa que mais cresce
em 2018 (310% no Portal da Queixa), muitas
vezes sem aviso prévio.
A CP diz que, neste
caso, a culpa é de perturbações na circulação
ou avarias nos comboios. Quando possível,
efetua transbordos,
nem sempre possíveis
em tempo útil.

Sem reembolso
vernamental, estando em análise
a validação do caderno de encargos
para aquisição do novo material
circulante e também as soluções a
adotar para garantir a fiabilidade da
oferta da CP, no período entre o
lançamento da consulta e a receção do novo material", respondeu
fonte da CP, ao JN.
ENCOMENDAS

A questão era como irá funcionar a
empresa nos próximos cinco anos
sem comboios, visto que, mesmo
que os novos sejam encomendados já e a produção, à medida da linha estreita portuguesa, seja posta em andamento imediato, a entrega demora vários anos. Até lá,
também a Infraestruturas de Portugal poderá (ou não) iniciar obras
de eletrificação de linhas hoje operadas a diesel, condicionando o
tipo de veículo a encomendar.
Segundo fontes da EMEF, que
aguarda autorização para contratar
85 pessoas para dar resposta aos
serviços que presta não só à CP,
mas também à Metro do Porto, por
exemplo, falta até material para reparar comboios, que se acumulam
num "cemitério" no Entroncamento. Os sindicatos insistem que
a situação não é resolvida devido à
intenção de privatizar a EMEF, à semelhança do que sucedeu com a CP
Carga, enquanto empresas estrangeiras aproveitam para se aproximar do negócio e a CP equaciona
alugar comboios a Espanha. *

O atraso no reembolso
de bilhetes adquiridos
para comboios que não
se realizaram é outra
queixa frequente. A CP
explica que o processo é
demorado porque os
motivos e circunstãncias são analisados antes
de cada canal de venda
poder proceder ao
reembolso. Os serviços
estão sobrecarregados.

Sem resposta
Os clientes alegam, no
Portal da Queixa, que ficam sem resposta às reclamações. A CP explica
que, em 2017, analisou
e processou 24 365 reclamações e que o call
center recebeu quase 32
mil chamadas. A empresa admite que não está a
conseguir demorar menos de 60 dias para dar
resposta a todos.

Salve-se o longo
curso e urbanos
Entre os serviços da
CP - longo curso, regional e inter-regional, urbános e internacional -, os mais
rentáveis e que correm na Linha do Norte são os menos afetados pelos cortes realizados pela empresa
para sobreviver ao colapso do material.
Este verão, há menos
comboios nas linhas
do Oeste, de Sintra,
de Cascais, do Alentejo, do Algarve. Mas
também foi eliminado o primeiro Alfa
Pendular do dia de
Lisboa para o Porto.

Supressões
programadas
Com menos veículos
para os horários
atuais, a CP colocou
comboios regionais
(mais lentos e desconfortáveis) no serviço de Intercidades e
diminuiu frequências
nalgumas linhas. A
partir de 5 de agosto,
deixa de haver comboio entre Sintra e Alverca entre as 6.26 e
as 9.26 horas; entre
Mira Sintra e o Rossio, de quatro comboios por hora passa a
haver só dois; entre o
Cais do Sodré e Cascais há menos dois
comboios por hora.
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Marte ganha
esperança
de vida com
lago de água
salgada P. 29

-mba lesionou-se.at„
o joelho esquerdo";
fica de fora um mês P.44

CP à beira da rotura gera
milhares de reclamações
Cortes de linhas e horários
na base das queixas

Insatisfação cresceu 64%
em relação ao ano passado

Falta de pessoal e avarias
agudizam problemas Paginas 8 e e

Concursos para limpeza
das matas têm vagas mas
são poucos os candidatos

Falsos peregrinos fazem
assalto com sequestro
em igreja de Ponte de Lima

P.12

P.17

Sinistralidade
Três mortos
nas estradas
do Norte
e Centro P. 22
Guimarães
Condenado
por desviar
337 mil
euros
a idosos
Chefe dos CTT
das Taipas apanha
pena suspensa P. is

Mick Jagger
Uma estrela
a brilhar
há 75 anos p.33

Inferno
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Ana Tulha, enviada IN c-.1 Mal!
Antes, um vilarejo turístico paradisíaco. Agora, um tapete negro junto ao mar
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