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Nos últimos dois anos, houve um aumento de 10 milhões de passageiros nos com-
boios da CP – o que aumenta a responsabilidade do Governo Socialista na melhoria 
da qualidade deste serviço público.
Os problemas da ferrovia portuguesa não são novos e importa perceber que estes 
problemas têm as suas raízes em décadas de desinvestimento que vão desde as infra-
estruturas ao material circulante, passando pelos recursos humanos e manutenção.

Perante este cenário, o Governo está a atuar para resolver estruturalmente a situação, 
nomeadamente através das seguintes medidas:

INVESTIMENTO
Desde o início desta legislatura, o investimento na ferrovia e sua conservação aumen-
tou 131,9 milhões de euros. 

Destaca-se que o Governo investiu mais 100 milhões de euros na ferrovia, entre ma-
teriais, obras e estudos de impacto ambiental e que o investimento público na con-
servação e manutenção também aumentou 22.1 milhões de euros, passando de 63,9 
milhões de euros para 86 milhões de euros.

PLANO FERROVIA 2020
Está em curso o plano Ferrovia 2020 que prevê um investimento de 2 mil milhões de 
euros para a modernização/eletrificação de linhas. Este investimento abrangerá meta-
de da rede, incluindo os principais eixos. 

Estão a decorrer neste momento obras nas linhas do Minho, Douro, Norte, Beira Alta, 
Beira Baixa e Leste e estão a ser preparados concursos para as linhas do Oeste e Al-
garve.

Nos próximos meses teremos no terreno a maior obra ferroviária do último século: a 
ligação entre Évora e Elvas.

Este é o maior investimento das últimas décadas.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO  
DE MATERIAL CIRCULANTE
Conforme previsto no Orçamento do Estado de 2018, o Governo apostará no investi-
mento para a compra de comboios e carruagens. Neste âmbito, salienta-se:

• Lançamento de concurso público internacional com vista à aquisição de material 
circulante - o primeiro concurso com este objetivo desde 2002. O correspondente 
caderno de encargos está em análise pela CP e Governo, sendo necessário garantir 
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que as novas composições têm as características adequadas ao serviço.

• Continuação do esforço de reparação e conservação do material circulante exis-
tente, para garantir níveis de serviço da CP e disponibilidade de material circulante. 

ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE A ESPANHA
Para responder às necessidades imediatas, foi efetuado o aluguer material circulante 
à RENFE, equivalente espanhol da CP, para mitigar lacunas identificadas de material 
circulante, no total de 20 comboios, ao serviço da CP em várias linhas da rede ferro-
viária nacional, como, por exemplo, Linha do Oeste e Linha do Douro. 

Prevê-se continuar o aluguer deste material circulante em 2019.

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES
Com o Governo do PS, pela primeira vez desde 2011, a ferrovia aumentou os seus recur-
sos humanos, prevendo-se continuar este aumento com as novas contratações, contra-
riando assim a redução imposta entre 2011 e 2015.

Entre 2015 e 2018 foi autorizado o recrutamento de 124 trabalhadores especializados e 
aos quais se juntarão agora o novo processo de recrutamento de trabalhadores espe-
cializados para a empresa responsável pela manutenção dos comboios (EMEF) com o 
objetivo de contratar 102 trabalhadores até ao final de 2018.

No caso da CP, as principais prioridades em termos de recrutamento têm em conside-
ração os seguintes objetivos:

• Melhorar o serviço ao cliente nos comboios e nas bilheteiras;

• Melhorar o serviço ao cliente através da utilização da tecnologia

• Combater a fraude, reforçando a fiscalização;

• Reduzir os elevados níveis de trabalho suplementar;

• Reduzir o número de ausências ao serviço.

Juntos fazemos Portugal Melhor.


