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A CP em números

A	rede	operacional tem 2.431	km	de	extensão

(exclusão da	rede	métrica)

A	rede	ferroviária nacional está eletrificada em

1.768,1	km	a	25	Kva e	25,5	km	a	1500	V	cc

representando 1.793,6	km	de	extensão,	cerca	

de	74%	da	rede

A	CP	opera	em cerca de	2.387,9	km	da	rede	

ferroviária nacional (incluind a	rede	métrica)	
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A CP em números

Atividade 2019 2020 2021

Receitas 274 milhões 151 milhões 169 milhões

Passageiros 145 milhões 87 milhões 99 milhões

Comboios 434.275 404.127 423.207

Staff 3.754
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CPA 4000 
(Pendular) 1998-2001 21 9

1º ano de serviço Idade

UQE 3500
Double deck 1999 21 12

UTE 3150 e 
UQE 3250

1950-80
Modernização: 1999-2001 21 - 71 31

Locomotiva
5600 1993 28 24

UME 3400 2002 19 34

UQE 2300 e 
UQE 2400 1992/97 24/29 55

UTE 2240 37 - 50 551971-84
Modernização: 2003-2005

A CP em números
FROTA ELÉTRICA – 233 UNIDADES

Quantidade 

Locomotiva
2600 1974-75 47 11
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ALLAN 350 1954
Modernização: 2001-2003 67 4

1º ano de serviço Idade Quantidade

UDD 9630 1991 30 7

UTD 592 Alugadas à RENFE, em processo de 
devolução parcial – devolvidas seis

18

Locomotiva 
1400 1967 54 11

UDD 450 56 191965
Modernização: 1999-2002

Idade média da frota diesel > 50 anos

FROTA DIESEL – 67 UNIDADES

A CP em números

Locomotiva 
1550 1973 48 1
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CORAIL 1986 - 2002 35 58

MODERNIZADA 1968 48 45

1ª classe
2ª classe
Bar
VIP

1986 – 1987
1986 – 2002

1986

10
37
10
1

3
31
11Modernização: 1993-1994

1º ano de serviço Idade Quantidade

1ª classe
2ª classe
Bar

CARRUAGENS – 135 UNIDADES

A CP em números

Schindler 1949-1950 71-72 19
1ª classe
2ª classe
2ª classe com furgão

6
12
1

Inox 1959-1975 46-62 12
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Visão, Missão e Valores

A CP assume-se como o operador estruturante da mobilidade nacional, razão que a transpõe da
condição de “operador de transporte” para a de “prestador de serviço de mobilidade”.
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A CP como líder nacional de mobilidade integrada – simples, pessoal e sustentável.

Ligar pessoas e comunidades, de forma sustentada e alicerçada no modo ferroviário.

Cliente Equipa CP Futuro

Valores

Visão

Missão

Segurança
Prestar o serviço ao cliente com 
segurança.

Ambiente
Contribuir para a preservação do 
ambiente.

Confiança
Garantir a qualidade do serviço e a 
satisfação dos clientes. 

Compromisso
Trabalhar em equipa, com 
competência e partilha do 
conhecimento.

Ética
Atuar com responsabilidade, 
norteando-nos pela integridade, 
honestidade e respeito por todos.

Resiliência
Capacidade de adaptação à mudança e 
de encontrar soluções para as 
adversidades e desafios, superando-os 
mais fortalecidos.

Inovação
Inovar para garantir a competitividade 
da empresa, a qualidade dos serviços 
e a satisfação dos clientes.

Sustentabilidade
Estar empenhados em obter a 
sustentabilidade económica, ambiental 
e social.

Liderança na mobilidade
Ir mais longe, para moldar o futuro da 
mobilidade nacional, aumentado a 
coesão territorial.

Plano Estratégico 2022-2030



8

A execução dos intentos estratégicos da CP materializa-se num conjunto de seis programas de
transformação, direta ou indiretamente relacionados com um ou mais objetivos estratégicos.

Modernização 
digital da CP nas 

áreas mais críticas 
da sua operação, 

nomeadamente na 
produção, 

instalações, 
oficinas e material 

circulante, 
garantindo as 
infraestruturas 

tecnológicas 
necessárias à 
agregação e 
tratamento 

inteligente dos 
dados em 
segurança.

Implementação do 
projeto de CRM 

em curso e 
evolução 

progressiva das 
suas capacidades 

analíticas e 
preditivas, 

garantindo a 
transformação 

igualmente 
progressiva da 
experiência dos 

clientes em canais 
digitais, mas 
também nos 

físicos. Centra-se 
ainda em alcançar 

a mobilidade 
partilhada e a 

entrega de uma 
experiência 
seamless.

Condução de 
projetos com 
objetivo de 

otimizar processos 
e garantir a 

sustentabilidade 
económica e 
financeira.

Definição e 
implementação de 

estratégias de 
natureza 

corporativa, 
nomeadamente, 
arquitetura de 

marca, sistema de 
gestão de inovação 
e responsabilidade 
social e ambiental.

Diagnóstico, plano 
de ação e 

implementação de 
políticas de capital 

humano que 
permitam 

reestruturar a CP e 
dar resposta aos 

seus desafios 
emergentes 

relacionados com 
as pessoas, com 

as suas 
competências e 

com as suas 
responsabilidades.

Diagnóstico, 
planeamento 

(business plan ou 
business case) e 

implementação de 
alterações na 

oferta da CP, seja 
pela antecipação 

da alta velocidade, 
pela reformulação 
da oferta atual ou 

pelo 
desenvolvimento 
de novas ofertas 
de prestação de 

serviço.

E. Transformação 
digital

C. Experiência do 
cliente

A. Eficiência 
operacional e 

sustentabilidade 
económica

Projetos 
transformadores

F. Transformação 
corporativa

D. Reinvenção do 
capital humano

B. Evolução da 
oferta

Plano Estratégico 2022-2030
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Plano Estratégico 2022-2030

Os programas transformadores propostos concentram um conjunto de 23 projetos, não
sendo, no entanto, estanque, o que permite que ao longo do período de execução, novos
projetos ou iniciativas estratégicas possam ser adicionados.

E. Transformação 
digital

E1. Produção Digital

F5. Instalações 4.0

E2. Oficina Digital

E3. CP Digital Train

E4. Comboio 360

E5. CP Segurança 360

E6. CP NextGen

C. Experiência do 
cliente

C1. CRM

C2. Visão 360º Cliente

C4. Mobilidade (MaaS)

C3. XP CP

A. Eficiência 
operacional e 

sustentabilidade 
económica

A1. CP + Eficiente

A2. CP Sustentável

Programas 
transformadores e 

projetos

F. Transformação 
corporativa

F1. Marca CP

F2. CP Inova

D. Reinvenção do 
capital humano

D1. Pessoa XXI

D2. Nós CP

D3. WorkCPace

B. Evolução da oferta

B2. Reformulação da 
oferta

B1. CP AV

B3. CP Consulting & 
Maintenance

F3. ReCPonsabilidade
Social

F4. CP Verde

Programas

Projetos

Comercial

Prestação de Serviços
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Desafios

O futuro a breve trecho
• Restaurar a confiança no uso do transporte ferroviário – a mensagem

tem de ser clara “transporte ferroviário é seguro”;
• Os custos externos vão crescer devido ao incremento do uso do

transporte individual;
• É necessário um compromisso muito forte das autoridades públicas na

promoção da sustentabilidade do uso do transporte ferroviário,
contrabalançando o desejo do uso do transporte privado – uma grande e
visível campanha como exemplo.

Estimular a procura considerando as oportunidades
• Efeitos negativos na saúde pública, segurança, consequências no

ambiente, na economia na sequência do uso do transporte privado;
• Desafio das alterações climáticas que obrigará as cidades a mudar para

opções de transporte mais amigas do ambiente – metas do Acordo de
Paris;

• Transporte sustentável como força e poder para lutar contra a crise
climática;

• Êxodo do interior para as cidades (51% em 2010 para 61% em 2030).
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Desafios

O futuro – algumas ideias

• O setor deve trabalhar para alcançar uma visão mais holística da
mobilidade nacional, garantindo a eficiência energética,
económica e ambiental e o real e universal acesso da população
a uma rede de transporte público;

• Adequar a infraestrutura ferroviária às necessidades comerciais;
• Assegurar a garantia de cobertura adequada da rede de

comunicações ao longo de toda a rede ferroviária nacional;
• Promover os investimentos de fecho da malha da rede

convencional (missing links), constituindo-se como indutores de
coesão social e territorial;

• Posicionar a ferrovia pesada no centro das cidades como hubs
coletores e distribuidores em articulação com os demais modos
de transporte;

• Assegurar a eletrificação de toda a rede ferroviária nacional,
promovendo a eficiência do Sistema e dos seus modelos
produtivos.
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MUITO 
OBRIGADO


