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APRECIAÇÃO AO RELATÓRIO E CONTAS DE 2016 DA CP 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

A análise ao Relatório e Contas da CP de 2016 tem de ser obrigatoriamente enquadrada na 

evolução desta empresa, estruturante e estratégica do sector dos transportes e da economia 

nacional, ao longo de 41 anos de política de direita e em especial, na evolução desde 2011 e 

que conduziu a uma redução drástica do número de passageiros transportados, chegando a 

atingir uma perda de 27 milhões de passageiros. 

Neste período de 2011 a 2016 foram fortemente afectadas, e mesmo nalguns casos adiadas, 

importantes operações de manutenção do material circulante e das infra-estruturas; houve 

uma forte redução nos investimentos, redução a zero das indemnizações compensatórias, a 

par do continuado despedimento de trabalhadores recorrendo à velha fórmula das “rescisões 

por mútuo acordo”, etc. 

Além disto, esta análise terá de ser vista no enquadramento do desmembramento e 

privatização de partes da CP, a última das quais a CP Carga a 20 de Janeiro 2016 

concretizada pelo actual governo PS (embora iniciada pelo governo PSD/CDS entretanto 

demitido) e as tentativas para privatizar outra parte importante e estratégica para a 

segurança, a EMEF, agora pela via do seu prévio desmembramento. 

 Como factos mais relevantes ocorridos em 2016, destacam-se: 

 Concretização da venda da CP Carga aos privados (actual Medway) com fortes 

impactos negativos nas contas da CP de 2015 e mesmo nas de 2016, amputando a CP 

do estratégico transporte de mercadorias ao nível nacional e internacional; 

 Aumento ligeiro da procura de 2,5% em passageiros transportados (P) e 4,9% em 

passageiros quilómetro (PK), ficando ainda assim aquém de 2010 em -19,1 milhões 

de P e - 180,2 milhões de PK respectivamente; 

 A estrutura de tráfego em referência aos passageiros transportados (P) é 

esmagadoramente dominada pelo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES, isto é, 

tráfego urbano e suburbano, aos quais se soma o tráfego regional de pequena 

proximidade com 95%, e os restantes 5%, do tráfego de longo curso (alfas, 

intercidades e internacionais). 

 O EBITDA (cash-flow operacional) manteve-se positivo, embora só cerca de 

344000€, por ter diminuído de -2,9 M€ em relação a 2015 (-89,5%); 

 Diminuição dos rendimentos operacionais de 272,7 M€ para 266,0 M€, apesar de ter 

havido um crescimento de 9,7 M€ nos proveitos do tráfego (+4,4%). 
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 Diminuição de 5,4 M€ (-3,3%) dos Fornecimentos e serviços externos, 

fundamentalmente por intervenções no material circulante não realizadas ou adiadas; 

 Redução das indemnizações compensatórias a zero, sem que fosse permitido à CP 

colocá-las como dívida do Estado à CP e assumindo a empresa o serviço público de 

transportes; 

 Melhoria dos Resultados financeiros em 15,7 M€, atingindo -87,8 M€ em 2016, 

decorrente, nomeadamente, da redução da dívida histórica (dívida provocada por 

sucessivos governos) e agora compensada pelo actual através de injecções no capital 

próprio; 

 Baixo nível de investimentos, no valor de 12,5 M€, mesmo assim com baixa 

realização (64%) em relação ao previsto no PAO2016; 

 Aumento de 25 trabalhadores ao serviço e a cargo da CP, mas continuando uma 

situação muito insuficiente para as necessidades de um grande impulso na 

dinamização da procura pois corresponde a menos 484 trabalhadores do que em 

2010, isto é, menos 15,2%. 

O Relatório e Contas da CP de 2016, é omisso em relação à segurança da circulação, à 

segurança de pessoas e bens e ao ambiente, não apresentando realizações e perspectivas, 

nem quaisquer indicadores sobre acidentes, quase-acidentes, incidentes ou situação do 

Sistema de Gestão de Segurança ou do Sistema de Gestão do Ambiente. 

II – APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS RELATIVOS À GESTÃO 

Da apreciação do Relatório e Contas nas suas partes referentes aos aspectos produtivos e de 

gestão, realçamos os seguintes aspectos: 

 Os indicadores referidos mostram um ligeiro aumento global da procura, traduzidos 

numa subida de 2,5% em passageiros transportados (P), 4,9% em passageiros 

quilómetro (PK) e 4,4% nos proveitos do tráfego que não deixam de ser insuficientes 

para compensar a brutal perda de passageiros a partir de 2010; 

 A estrutura de tráfego mantém o domínio absoluto dos tráfegos urbanos e suburbanos 

e regionais em termos de passageiros (P), com cerca de 95% do total de passageiros 

transportados; 

 Os proveitos do tráfego por PK mostram-nos uma estabilidade de 2016 em relação a 

2015, com o valor de 6,1 cêntimos/PK; valor superior ao de 2010, em que era 5,3 

cêntimos/PK; 

 A oferta em 2016 foi de 445 mil comboios, 29,1 milhões de comboios quilómetro 

(CK) e 13 216 milhões de lugares quilómetro (LKO); 
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 Houve um aumento muito insuficiente de 25 trabalhadores em serviço, atingindo o 

efectivo em serviço 2703 trabalhadores, quando em 2010 eram 3187, isto é, apesar 

deste aumento continuamos com menos 484 trabalhadores que em 2010 (-15,2%); 

 Do efeito conjugado do aumento da procura e da evolução dos efectivos (efectivo 

médio em serviço) resultou um aumento da produtividade física do factor trabalho, 

de 1,3 milhões PK/trabalhador em 2015 para 1,4 milhões PK/trabalhador em 2016, 

quando em 2010 eram 1,2 milhões PK/trabalhador; 

 O material circulante da CP é apresentado como sendo 798 unidades, das quais 373 

unidades pertencem ao chamado parque activo (47%), 333 unidades do chamado 

parque de material inoperacional (42%) e 92 unidades de material de utilização 

pontual (11%); 

 O parque activo, que não tem tido a adequada renovação/modernização, exigida em 

termos de qualidade e de segurança, é constituído por 239 automotoras (189 

eléctricas e 50 diesel, das quais as famosas 20 alugadas à Renfe), 31 locomotivas (25 

eléctricas e 6 diesel) e 103 carruagens; 

 A qualidade de serviço que é apresentada apenas refere a regularidade que foi 99% e 

a pontualidade que apresenta valores péssimos, com uma média até 5 minutos, de 

91,6% (quando em 2015 foi de 92,9%), apresentando valores parciais ainda piores, 

como os alfas com 73,4%, os intercidades com 76,2% e os suburbanos de Lisboa e 

Regionais a não atingirem os 90%. 

III - APRECIAÇÃO DAS CONTAS 

A CP registou um prejuízo de 144,6 milhões € (M€) no exercício de 2016, pior do que 

estava previsto no PAO 2016 (de 138,8 M€) mas melhor do que o prejuízo de 2015 que foi 

de 278,4 M€, ano em que foi reconhecido o impacto negativo de -85 M€ do acordo de 

referência para a venda da CP Carga e -27,2 M€ do cumprimento da sentença do tribunal 

condenando a CP sobre os abonos variáveis em dívida aos trabalhadores. 

O EBITDA (cash-flow operacional) manteve-se positivo embora só cerca de 344 000 €, por 

ter diminuído de -2,9 M€ em relação a 2015 (-89,5%). 

Os rendimentos operacionais diminuíram de 272,7 M€ para 266,0 M€, e isto apesar de ter 

havido um crescimento de 9,7 M€ nos proveitos do tráfego (+4,4%). 

Os Fornecimentos e Serviços Externos diminuíram 5,4 M€ (-3,3%) fundamentalmente por 

intervenções no material circulante não-realizadas ou adiadas; 

Os Investimentos encontram-se num nível muito reduzido (12,5 M€) mas ainda assim 

tiveram baixa realização (64%) em relação ao previsto no PAO2016;  
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Os Resultados financeiros melhoraram em 15,7 M€ atingindo -87,8 M€ em 2016, o que 

decorre nomeadamente da redução da dívida histórica. Apesar desta ligeira melhoria, a 

situação financeira da CP continua a apresentar-se bastante desequilibrada. Pesem embora 

as recentes injecções no capital próprio para satisfazer os compromissos relativos à dívida 

histórica, a tal que resultou de sucessivos governos não ressarcirem a empresa do serviço 

público de transportes que praticava, e continua a praticar, o Capital Próprio continua 

fortemente negativo (- 2500 M€, em 31/12/2016). 

O nível de endividamento continua elevado ascendendo a cerca de 3000 M€, embora sendo 

agora essencialmente dívida ao Estado (64% da dívida) através da Direcção Geral do 

Tesouro e Finanças (DGTF) gerando também encargos financeiros. Esta dívida é agora em 

86,2% de médio e longo prazo e 13,8% de curto prazo. 

Persistem os resultados operacionais negativos, bem como os muito elevados resultados 

líquidos negativos. 

Referente às Indemnizações compensatórias, persistem os governos pelo segundo ano 

consecutivo em não cumprirem as suas obrigações de ressarcirem a CP pelo serviço público 

que presta nos serviços urbanos/suburbanos (fixação de preços e tipo de oferta) e no serviço 

regional (serviço público às populações com especial destaque para o interior). A redução 

das indemnizações compensatórias a zero, a manter-se, é um factor de profundo 

desequilíbrio das contas da empresa. 

IV – PARECER 

Face ao exposto e da análise, esta Comissão de Trabalhadores tem o dever de transmitir um 

Parecer DESFAVORÁVEL a este Relatório e Contas da CP de 2016. 

Por fim referir algumas questões fundamentais para inverter este caminho: 

- Impulso para forte dinamização da procura, no sentido da recuperação urgente da descida 

acentuada de passageiros, verificada a seguir de 2010; 

- Aumento adequado do número de trabalhadores e cumprimento escrupuloso do AE, 

Regulamento de Carreiras e aumentos salariais de modo a actualizar os salários; 

- Tratar a segurança e a qualidade de serviço como questões centrais para a revitalização da 

oferta e da procura do transporte ferroviário; 

- Saneamento financeiro eficaz e definitivo de modo a eliminar a dívida histórica, que é da 

única responsabilidade de sucessivos governos; 

- Atribuição anual e atempada das indemnizações compensatórias de que a CP deve ser 

ressarcida pelo serviço público que presta (preços, tarifas, serviço prestado, qualidade de 

serviço, concorrência da estrada, etc.). 

24 de Junho de 2017 


