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Pergunta n.º 1867/XIV/1.ª - Comboios de Portugal face à crise provocada pelo Covid-19 

 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1867/XIV (1.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do BE, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:  

Foi assinado em 29 de novembro de 2019 o Contrato de Serviço Público (doravante designado Contrato) 

entre o Governo e a CP – Comboios de Portugal, E.P.E.. O Contrato estabelece de forma objetiva, clara e 

transparente, um conjunto de obrigações de serviço público a que a CP está obrigada para o período de 

2020 a 2030 [com possibilidade de renovação até 2035], bem como a respetiva compensação e os 

indicadores operacionais quantificáveis de aferição de incumprimento. 

Significa isto que o Estado passa a ter condições contratuais para exigir à CP o cumprimento de indicadores 

de serviço, fixados para os próximos 10 anos. O contrato abrange todos os serviços ferroviários: Urbano, 

Regional e Longo Curso. Em contrapartida, o Estado assume o compromisso de proceder ao pagamento de 

compensações à CP no montante que vier a ser apurado anualmente.  

Este contrato dá à CP mais capacidade financeira para a prestação do serviço, bem como para a 

manutenção e renovação do material circulante, concretizando o reforço do investimento na ferrovia 

previsto no Programa do XXII Governo.  

O Contrato de Serviço Público entre o Governo e a CP – Comboios de Portugal, E.P.E. entrou em vigor em 

junho 2020, após a decisão do Tribunal de Contas relativa à concessão de visto prévio, permitindo assim, 

também, compensar a transportadora ferroviária pela prestação de serviço desde 1 de janeiro de 2020.  

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

 (Maria Antónia Barbosa de Araújo)   
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