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O serviço da CP tem estado debaixo de fogo devido à supressão de ligações, redução de frequências, atrasos e avarias, entre outros constrangimentos.

TRANSPORTES

Gestão da CP mantém-se
apesar das pressões
O Governo garante que a administração da CP "está a trabalhar normalmente", numa altura
em que a empresa atravessa problemas operacionais. Para a oposição, a saída da equipa
de Carlos Nogueira de nada serviria se o Governo continuar a não apresentar uma solução.

MARIA JOÃO BABO

-inbabo©negocios.pt

Oconselho de administração da CP Comboios de Portugal vai manter-se em
funções apesar da
pressão da crise operacional que a
empresa atravessa neste momento,
designadamente devido à falta de

material circulante.
Fonte oficial do Ministério do
Planeamento e das Infraestruturas
garantiu ao Negócios que "o conselho de administração da CP está a
trabalhar normalmente". A saída da
equipa liderada por Carlos Nogueira, em funções há pouco mais de um
ano, foi noticiada esta terça-feira pelo
jornal Público, numa altura em que
vários problemas reportados na operação ferroviária levaram a oposição
a falar em "colapso".
"O Governo desmente as notícias
divulgadas sobre o conselho de ad-

122

PASSAGEIROS
A CP transportou
em 2017 mais
de 122 milhões
de passageiros,
uni crescimento
de 6,3% face a 2016.

ministração da CP e esclarece que
este se encontra a desempenhar regularmente as suas funções", afirmou
o Ministério em comunicado.
Para os partidos da oposição, a
saída da actual administração da CP
não resolveria os problemas que a
empresa pública tem enfrentado nas
últimas semanas, que resultaram em
supressões de comboios, alterações
nos horários e falta de manutenção
das composições.
"Uma saída da administração da
CP no preciso momento em que o
Governo diz que não há problemas

de maior serve de pouco", afirmou
ao Negócios o vice-presidente do
CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes,
para quem "mais importante era
que o Governo reconhecesse os problemas e apresentasse um plano
para a sua resolução". Também o
deputado do PSD Carlos Silva considera que não seria "com a saída da
administração da CP que o problema fica resolvido". Em sua opinião,
"o Governo deve uma explicação
aos portugueses e a resposta não seria essa. Os utentes não ficariam
mais descansados com a saída des-
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O Governo
desmente
as notícias
divulgadas
sobre o conselho
de administração
da CP e esclarece
que este se
encontra a
desempenhar
regularmente
as suas funções.
COMUNICADO
Ministério do Planeamento

Mais importante
que a saída da
administração
da CP era que
o Governo
reconhecesse
os problemas
e apresentasse
um plano para
a sua resolução.
ADOLFO MESQUITA NUNES
Vice-presidente do CDS-PP

ta administração".
O social-democrata critica
que, "perante o aumento da procura, motivado pelo acréscimo
de turismo, para além de a oferta não ter acompanhado esse aumento da procura, ainda se regista a diminuição e até mesmo a supressão de comboios". E aponta
o dedo "à deficiente manutenção" que, disse, "associada à falta de comboios, tem levado a que
a CP já proceda a reparações
pontuais, nomeadamente de ares
condicionados, em plena circulação dos comboios, andando os
utentes entre Lisboa e Porto em
total desconforto".
Carlos Nogueira e Pedro
Marques no Parlamento

O Governo rejeita, contudo, o
que o CDS-PP considerou ser
uma situação de "colapso" e o
PSD de "falência operacional".
"A oposição PSD/CDS-PP está
a criar um caso que não existe de
todo. Não há colapso nenhum, o
que acontece são opções por parte da CP para garantir que há
condições de transporte dignas e
de qualidade", reagiu segunda-

feira, em declarações à agência
Lusa, o secretário de Estado das
In fraestruturas, Guilherme W.
d'Oliveira Marfins.
Os diferentes partidos já pediram explicações ao Governo
sobre os problemas na operação
da empresa e em Setembro vão
ouvir naAssembleia da República o presidente da CP e o ministro Pedro Marques. O PCP, que
em comunicado refere que a "situação de iminente ruptura" na
oferta e serviço ferroviários "agora está mais à vista", requereu a
audição das comissões de trabalhadores de diversas empresas do
sector ferroviário.
Em Julho, numa conferência sobre transportes que teve lugar no Parlamento, Carlos Nogueira reconheceu a falta de investimento na ferrovia nos últimos 20 anos e desafiou o Governo a renovara frota. O responsável admitiu, na altura, reparar
comboios fora de Portugal, assim
como alugar mais material circulante à Renfe devido à falta de
material circulante. Esta terçafeira a CP escusou-se a fazer comentários.■

O Governo deve
uma explicação
aos portugueses.
Os utentes não
ficariam mais
descansados
com a saída desta
administração.
CARLOS SILVA
Deputado do PSD

Os recentes
casos relatados
sobre problemas
na operação
da CP são tão só
a evidência
de uma situação
que o PCP há muito
tem denunciado.
PCP
Gabinete de imprensa

AMT quer conhecer
atrasos, interrupções
e cancelamentos
O regulador dos transportes já pediu
informação à CP sobre os constrangimentos
ao serviço prestado. A empresa pública
continua a somar reclamações.
AAutoridade da Mobilidade e dos
Transportes (AMT) já solicitou
informação à CP sobre interrupções, atrasos, cancelamentos e
outros constrangimentos, designadamente nas linhas onde se
verificaram mais situações.
Ao Negócios, fonte oficial do
regulador do sector dos transportes adiantou que essa informação
às condições do transporte de
passageiros prestado pela CP foi
pedida ainda antes das notícias
que nos últimos dias deram conta de supressões de comboios, alterações de horários e falta de
manutenção de carruagens.
Corno explicou a mesma fonte,
"esse apuramento é essencial
para avaliação dos factos concretos e comprovação do incumprimento de algum requisito legal,
seja sobre obrigações de serviço
público seja quanto a direitos dos
passageiros". Mas, segundo a
AMT, é ainda prematuro avançar com conclusões.
No ano passado, de acordo
com o regulador, as queixas apresentadas no livro de reclamações
da CP totalizaram 3.856. Um número que acrescido às reclamações registadas no Portal da
Queixa e em outras plataformas
atingiu as 24.365 reclamações só
em 2017. Ou seja, quase 67 queixas por dia.
O Portal da Queixa divulgou
esta terça-feira as reclamações
dirigidas à empresa pública desde o início do ano e até 5 de Agosto. No total, o portal registou 277
reclamações contra a CP, o que
representou um aumento de
83% face ao mesmo período do
ano passado.
Segundo explica, são vários
os motivos de contestação que os
consumidores fizeram chegar à
CP, mas a maioria prende-se
com atrasos e com a falta de condições das carruagens, designa-

dainente com a falta de ar condicionado. Foi essa a razão que levou a empresa no passado domingo a suspender a venda de bilhetes para os comboios Alfa
Pendular para restringir o número de passageiros a viajar devido
às altas temperaturas registadas.
O Portal da Queixa recorda que
a CP gastou 18 milhões de euros
na remodelação de 10 comboios
da frota Alfa Pendular.
A maioria das queixas contra
a CP apresentadas naquele portal este ano diz respeito a atrasos,
num total de 115, mais 77% do que
no período homólogo de 2017.0
maior aumento das reclamações
foi, contudo, devido aos comboios
suprimidos, de 291%, para um total de 43 queixas. Também o engano no preço dos bilhetes motivou mais 125% de críticas apresentadas pelos utentes.
O portal salienta ainda que,
"de ano para ano, as queixas contra a CP têm vindo a aumentar",
mas a empresa "não tem resolvido nem apresentado uma solução
para os problemas registados".
Segundo aponta, apenas 1% dos
consumidores conseguiu obter
uma resolução em 2018, "algo que
demorou em média 67 dias até se
concretizar". el MJB
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RESOLUÇÃO
O Portal da Queixa

diz que apenas 1%
dos consumidores
obteve uma resolução
da CP, que demorou
em média 67 dias.
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Da Madeira construiu um império
que vale 500 milhões.
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Veio do Norte e a sua influência
está em Lisboa e Frankfurt.
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Governo
segura
gestão
da CP
Regulador dos ransportes
pediu informaçad sobre
dificuldades no serviço.
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Venda de casas sobe
mesmo com novas
regras do crédito
m julho, entraram em vigor novas recomendações do Banco de Portugal para moderar
a concessão de empréstimos. Imobiliárias dizem que negócio continua a crescer.
MERCADOS 24 e 25
Publicidade

EMPRESAS 18 e 19

Larga maioria
defende entrada
de mais imigrantes

O

Dixtior Compliance Solution

Anti Money Laundering
solution for Banking,
Insurance and Lawyers.
Phone: +351 211 942 418
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Seis em cada dez portugueses defendem abertura de portas,
Automóvel

ECONOMIA 12 e 13

M igue l Ba ltazar

Musk trama
especuladores
com 61
caracteres
CE0 da Tesla publica "tweet"
a dizer que pretende tirar
empresa da bolsa.
MERCADOS

"Escaldão"
castiga
produção
de vinho
em 2018
HOMEPAGE 2

Mudança de
empresas para carro
eléctrico será lenta

Saúde

Prazos de pagamento
dos hospitais
voltam a derrapar

