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Resposta à pergunta nº 1040/XIII/3ª - Irregularidades no serviço Alfa Pendular entre
Guimarães e Lisboa

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1040/XIII (3.ª) formulada pelos
Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte
informação:

A CP – Comboios de Portugal, EPE dispõe de dez unidades de comboios Alfa Pendular no seu parque de
material circulante.

Para assegurar os comboios programados daquele serviço, são necessários, diariamente, oito comboios
Alfa Pendular. Num cenário de operação regular, a CP dispõe destas unidades para a realização da
ligação Lisboa – Guimarães.

Como está em curso a intervenção de “Meia Vida” daquelas unidades, uma delas está imobilizada em
oficina durante alguns meses para a realização de intervenções profundas.

Também se verifica que as restantes unidades precisam de realizar operações regulares e programadas
de manutenção.

Neste contexto, nas situações de avaria ou incidente que obrigue a uma imobilização adicional para
reparação, a CP tem necessidade de proceder a substituição pontual do Alfa Pendular por outras
unidades.
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Também noutras ocorrências de perturbação ou suspensão da circulação, a primeira preocupação da
empresa é sempre a de minimização do impacto e transtorno decorrentes para os clientes do serviço.

Trata-se de situações excecionais, nas quais a empresa tem garantido sempre a alternativa necessária
de transporte aos clientes.

Com os melhores cumprimentos,
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