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 MUITO MAIS DO QUE COMBOIO ... 

“Transportes e Negócios” 



A CP CARGA é o segundo maior operador logístico de base ferroviária 

da Península Ibérica, disponibilizando regularmente serviços para o 

transporte de: 

 

- Contentores e caixas móveis; 

- Granéis sólidos e líquidos; 

- Siderúrgicos e materiais de construção; 

- Produtos da fileira florestal; 

- Veículos automóveis e componentes; 

- Combustíveis e produtos químicos; 

- Minérios 

QUEM SOMOS 



MISSÃO 

Construir e oferecer ao Mercado soluções logísticas completas e 

duradouras de base ferroviária, que transformadas em vantagens 

competitivas para os produtos dos nossos Clientes, nos permitam : 

• O equilíbrio financeiro da actividade num horizonte de curto 

prazo; 

• A preferência crescente dos clientes por via dos atributos mais 

competitivos da nossa oferta; 

• Ser um parceiro preferencial das empresas na dinamização do 

sector exportador; 

 



LINHAS ESTRATÉGICAS 

Cooperação (parcerias) com operadores portuários, rodoviários e logísticos 

na construção de soluções logísticas comuns 

Considerar o espaço Ibérico como seu mercado natural, com progressiva 

extensão aos mercados “além-Pirinéus” 

Promover investimentos dirigidos ao desenvolvimento e melhorias dos 

interfaces (portuários/ferroviários e ferroviários/rodoviários) 

Considerar a multimodalidade como elemento estrutural do seu 

desenvolvimento 

Regeneração cultural dirigida a uma nova visão de serviço – orientação para 

o mercado, logo para o cliente 



O CONCEITO Cargo – Logistics Portugal 

Soluções Integradas! 
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INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA 



A CP CARGA EM NÚMEROS 
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Material circulante: 60 locomotivas eléctricas e diesel, entre as quais estão 25 novas 
locomotivas eléctricas Siemens da série 4700, cujo investimento total aproximou-se 
dos cem milhões de euros. 
 

Vagões: 3000 unidades vocacionadas para o transporte de diferentes tipos de 
tráfegos, com os mais elevados graus de polivalência e de produtividade no mercado 
de transporte de mercadorias. 
 
Terminais Logísticos: A CP Carga S.A. opera em 10 Terminais Logísticos próprios 
espalhados por todo o território nacional, com serviços de e para os portos marítimos 
da costa atlântica portuguesa, os ramais privados de grandes clientes Empresariais e 
também os principais eixos Ibéricos, entre os quais, Madrid, Barcelona, Tarragona, 
Valência, Saragoça, Irun e Bilbao. 

A CP CARGA EM NÚMEROS 



RESULTADOS E INDICADORES 



RESULTADOS E INDICADORES 

Estrutura  Produto 
Evolução do Tráfego 

2011 - Estimativa 



RESULTADOS E INDICADORES 
 
• Evolução Financeira 2011 – 1ºSemestre 2011 

Crescimento da Actividade 
 

Aumento da Produtividade  
 

Optimização de Meios 
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Os Dados da Equação 

Vencer as Dificuldades 

• Constrangimentos da infra-estrutura; 

 

• Inexistência de Interfaces Logísticos Integradores 

dos vários meios de transporte; 

 

• Regulação do sector ferroviário; 

 

• Forte concorrência rodoviária; 

 

• Condições de acesso a alguns portos e de apoio 

à operação portuária; 

 

• Défice de exploração  



O Desafio 

Crescimento Sustentado da Actividade 

Competitividade e Valor 

Reforço da Melhoria do Serviço 

Racionalização de Meios 

Melhoria Continua dos Processos 



O nosso compromisso 

Empenho 

Dedicação 

Trabalho 



OS CLIENTES/PARCEIROS QUE CONFIAM EM NÓS  





 MUITO MAIS DO QUE COMBOIO … 

 

… SOLUÇÕES COMPLETAS QUE INTEGRAM 

TODOS OS MEIOS DE TRANSPORTE. 

Obrigado! 


