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CP junta indústria e academia
para fabricar comboio português
Recuperar e modernizar material
circulante, dotar a CP de engenharia
ferroviária, criar um centro tecnológico
e fazer parcerias são os passos que o

presidente, Nuno Freitas, quer dar
Ferrovia
Carlos Cipriano
Três meses depois de ter tomado

posse, o novo presidente da CP, Nuno
Freitas, já deslocou automotoras,
locomotivas e carruagens que esta-
vam abandonadas para as oficinas do

Entroncamento, Barreiro, Contumil
e Guifões. Estas últimas estavam
fechadas, mas acomodam já algumas
carruagens que vão ser recuperadas
para voltarem aos carris.

A reabertura do complexo oficinal
de Guifões foi, aliás, uma das pro-
messas do ministro da tutela, Pedro
Nuno Santos, que quis dotar a CP

com recursos para garantir que a

empresa pública seja "honesta", isto

é, que estanque a hemorragia das

supressões por falta de comboios e

assegure a oferta que tem progra-
mada.

Será também a partir de Guifões

que o ministro e o presidente da CP

esperam arrancar com o projecto do
comboio português, envolvendo

para isso várias entidades públicas e

privadas.
Segundo apurou o PÚBLICO, os

detractores da estratégia que está a
ser seguida pela CP criticam o dinhei-
ro gasto na recuperação de "velha-
rias que deviam estar no museu",
mas também reconhecem que é a

solução possível face à ausência de
alternativas: o primeiro dos 22 novos

comboios, cujo concurso público
está a decorrer, não chegará antes de

2023, o parque de material diesel
definha, as automotoras espanholas
estão igualmente velhas e avariam-se

quase diariamente, e o próprio mate-
rial eléctrico é insuficiente para res-

ponder à procura.
Já em relação ao comboio portu-

guês, o pessimismo é maior. Como
pode a CP (com a EMEF nela integra-
da) competir com os gigantes da
indústria ferroviária?

Nuno Freitas gosta da expressão
"comboio português", mas reconhe-
ce que, no fim de contas, o que se

pretende é construir material circu-
lante em Portugal que até pode ser
feito em parceria com algumas des-

sas empresas internacionais.
Conforme explicou ao PÚBLICO,

o gestor quer tirar partido da expe-
riência obtida na recuperação dos
comboios antigos, na reabertura de
Guifões e na criação de um centro
tecnológico ferroviário para lançar
as bases para o fabrico de UME (uni-
dades múltiplas eléctricas) compos-
tas por quatro veículos: duas carrua-

gens motorizadas nas extremidades
e duas carruagens-reboque no
meio.

Reconstruir e reutilizar
O caminho para se lá chegar começa
com uma grande modernização das

carruagens Sorefame e das automo-
toras UDD (unidades duplas diesel).
Nuno Freitas dá o exemplo do que
foi feito em 1997 com as automotoras
Allan, que tinham vindo nos anos 50
da Holanda para Portugal.

Aqueles veículos foram desmon-
tados até deles restar apenas a caixa

de aço que depois foi reconstruída
com motores e bogies (rodados)
novos, bem como cabines de condu-

ção, assentos, ar condicionado, WC
e sistemas de segurança, quase tudo
de produção nacional.

É isso que a CP deverá fazer a
médio prazo com as UDD, que serão
"descascadas" até ficar só o esqueleto
metálico, a partir do qual nascerá
uma nova unidade, dos quais só os

bogies e os motores deverão ser
importados.

Algo idêntico acontecerá com as

velhas carruagens metalizadas da
Sorefame (que durante décadas
foram a imagem de marca da CP), que
serão também reconstruídas, sendo
dotadas com a tecnologia e o confor-
to dos comboios Intercidades.

Aproveitar estas experiências de

modernização e construir um com-
boio de raiz em Guifões é o corolário

lógico deste processo, para o qual
Nuno Freitas quer envolver entidades
como a Faculdade de Engenharia do

Porto, Instituto Superior Técnico,
Infra-estruturas de Portugal, Câmara
de Matosinhos, Metro do Porto, Pla-
taforma Ferroviária Portuguesa,
Mota-Engil, Efacec, Salvador Caeta-

no, Monte Meão, Nomad Tech, Sie-

mens, Amorim, Martifer, Sermec,
Almadesign, Associação de Fabrican-
tes da Indústria Automóvel e Associa-

ção Portuguesa de Fundição.



Componente nacional
O presidente da CP, que fez toda a

sua carreira na área da engenharia

(quer na EMEF, quer mais tarde na
Nomad Tech), está convencido de

que esse comboio português teria
75% de incorporação nacional e 25%

importada. O projecto, a integração
dos vários elementos e a sua monta-

gem são as três fases com maior valor

acrescentado. E todas podem ser

asseguradas com uma forte compo-
nente nacional.

Sem querer comprometer-se,
Nuno Freitas dá exemplos de como
a indústria portuguesa pode partici-
par no projecto. A Efacec com o

motor, a Salvador Caetano com a

caixa, a Associação de Fabricantes
da Indústria Automóvel com moldes,
cablagens e portas, a Monte Meão e

a Sunviauto com os assentos, a Asso-

ciação Portuguesa de Fundição com

peças metálicas.

Empresas como a Almadesign e a
Amorim podem trabalhar os interio-
res dos comboios. E o grupo Sermec,
especialista em metalomecânica de

precisão e que até trabalha para a
Airbus, pode também participar na

construção do comboio luso.



CP quer tirar
partido da
experiência de
modernização do
material antigo
para se lançar
num projecto do
comboio nacional

Esta ambição, que é partilhada por
Nuno Freitas e Pedro Nuno Santos,
tem em conta os clusters criados em
torno da Autoeuropa, em Palmeia, e
da Embraer, em Évora, que ambos

querem replicar para Guifões, ali
criando um complexo ferroviário
com um conjunto de indústrias e ser-

viços em seu redor.

Reunir sector e academia
A Plataforma Ferroviária Portugue-
sa (que conta com 40 empresas)
teria aqui um papel fulcral, tal como
o Centro Tecnológico Ferroviário, o

qual está já em fase de criação. O
sector tem estado dissociado da aca-
demia e a ideia é que voltem a

encontrar-se. Agerminar está a cria-

ção de um parque de ciência e tec-
nologia para a ferrovia, à imagem da
UPTEC da Faculdade de Engenharia
do Porto.

O presidente da CP considera que
o sector privado será fundamental
no êxito deste projecto, sendo até
este que o tornará imparável. Mas,
para que tal aconteça, terão de ser a
CP e a EMEF a dar o primeiro passo.
No fim de contas, conclui, é isso que
se verifica nos países ricos, onde se

usam as empresas estatais para
desenvolver produto.

O gestor prevê que nos próximos
20 anos a CP vai precisar entre 200 e
250 UME (unidades múltiplas eléctri-

cas). Parece muito? Na verdade, até é
uma estimativa conservadora que só

entra em linha de conta com as neces-
sidades de substituição e que ignora
o acréscimo da procura e uma even-
tual expansão da rede.

É que dentro de duas décadas esta-
rão obsoletas as frotas das linhas de
Sintra e de Cascais, as UTE (unidades
triplas eléctricas) que hoje fazem os

regionais, as carruagens dos Interci-
dades (e até o próprio Alfa Pendular
terá então 40 anos), bem como as
ainda relativamente novas automo-
toras dos suburbanos do Porto.

A longo prazo, a frota da CP tanto
poderá ser comprada aos fabrican-
tes internacionais como ser cons-
truída em Portugal. Nuno Freitas,
porém, está convicto que será sem-

pre mais barato o país estar armado
com engenharia ferroviária para
resolver as suas necessidades de
novos comboios. No entanto, repe-
te, este projecto está aberto a par-
ceiros internacionais, desde os euro-

peus aos chineses, que nele queiram
participar.



Prioridades passam
por estabilizar a operação
e evitar supressões

Nos últimos anos, a CP deixou de ter
comboios de reserva. Por dois moti-
vos: porque os não tinha e porque
assim o ditava a política de conten-

ção de custos. Uma política que levou
também a eliminar das escalas os

maquinistas e revisores de reserva.
Recentemente, um Intercidades

avariado esteve parado mais de duas
horas na estação de Chão de Maçãs- Fátima, a dez minutos do Entron-
camento, porque não havia nesta
cidade ferroviária nenhum maquinis-
ta disponível para levar uma locomo-
tiva a prestar socorro à composição
que estava cheia de passageiros.

Nuno Freitas quer acabar com as

supressões e mandou já recuperar
oito UQE (unidades quádruplas eléc-

tricas) das linhas de Sintra e Azam-
buja, que estavam encostadas há seis

anos, para as recolocar ao serviço.
Outra prioridade é a recuperação

de 16 carruagens Shindler, algumas
das quais deverão no próximo Verão

começar a fazer serviço no Douro. A
ideia é pôr ali a circular as máquinas

e carruagens que durante décadas
fizeram parte da geografia ferroviária
da região. Não têm ar condicionado
no Verão, mas têm aquecimento no
Inverno.

O gestor da CP está convencido

que entre a Primavera e o Outono a

maioria dos seus clientes - que são
turistas em passeio pelo Douro -
estará satisfeita por poder viajar em

carruagens vintage, panorâmicas,

Nuno Freitas quer acabar com
as supressões na linha de Sintra

onde se pode abrir a janela para
apreciar e fotografar a paisagem. E

com a vantagem de terem mais capa-

cidade do que as actuais automoto-
ras onde nos períodos de ponta as

pessoas viajam de pé.
A introdução deste material no

Douro permitirá libertar as automo-
toras espanholas que serão desloca-
das para a linha do Oeste, libertando,

por sua vez, as UDD (unidades duplas
diesel), que irão reforçar o Alentejo
e o Algarve.

Estabilizada a oferta nas linhas a

diesel, as preocupações de médio

prazo centram-se na linha do Minho,
que será electrificada até Valença no

próximo ano, e para onde a CP espe-
ra colocar as locomotivas 2600 a
rebocar as velhas carruagens Sorefa-
me que, para esse efeito, serão ape-
nas "refrescadas" para ficarem em
estado de marcha. Numa segunda
fase, estes veículos serão totalmente
modernizados para integrarem a
frota dos Intercidades.

Também no médio prazo deverá
ser feito um projecto de moderniza-
ção das UDD, que passarão a incor-

porar novos motores e rodados, bem
como uma total remodelação do seu
interior. Será a partir desta experiên-
cia que a CP espera vir a desenvolver,
mais tarde, o comboio português.

A progressiva colocação ao serviço
do material recuperado permitirá à

transportadora pública portuguesa
devolver à Renfe as automotoras
espanholas. Se se antecipar em três
anos o fim desse aluguer, a CP espera
poupar 22,5 milhões de euros, que
lhe permitirão financiar a moderni-

zação da sua própria frota.


