CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CP CARGA, S.A.
Por Despacho Conjunto da Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças e da
Secretaria de Estado dos Transportes, a CP foi autorizada a constituir a empresa CP
Carga, SA, culminando de forma favorável o exigente Processo de aprovação
daquela constituição, facto que também se regista pela qualidade do trabalho
interno desenvolvido.
Esta autorização ocorre em sequência da apresentação pelo Governo, em Outubro
de 2006, das Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário, dos objectivos
definidos pela CP no seu Programa Estratégico CP Mais, e do trabalho entretanto
desenvolvido pela Empresa.
Com a materialização do conjunto de actos necessários à concretização daquele
desiderato, o Conselho de Gerência da CP espera concluir, no curto prazo, o
processo de criação da empresa reunindo-se assim todas as condições necessárias
para o início da actividade comercial sob a égide da nova entidade.
A CP Carga, SA, que resultará formalmente de uma operação de cisão a partir da
sua empresa mãe, será uma empresa com capital detido a 100 por cento pela CP e
integrará os efectivos humanos e materiais afectos à actual Unidade de Negócios
CP Carga.
A autonomização empresarial desta área de negócio, para além da decisão política
que lhe esteve subjacente, sempre foi considerada factor essencial para que a CP e
toda a actividade ferroviária nacional se adaptasse aos desafios decorrentes da
liberalização europeia do sector, bem como às exigências da economia nacional.
O Conselho de Gerência está firmemente convencido que a CP Carga, SA, será uma
empresa efectivamente preparada para enfrentar os desafios de um exigente
mercado liberalizado, nomeadamente em termos de uma capacidade reforçada para
responder às exigências do crescimento, da racionalização e da optimização da
operação.
O aumento de 8 por cento do transporte ferroviário de mercadorias registado pela
CP Carga em 2007, revela uma maior pressão sobre o caminho-de-ferro, a que será
necessário dar resposta através do crescimento sustentado e rentável da nova
empresa.
O comboio é cada vez mais competitivo no universo logístico europeu e a CP Carga,
SA não pode deixar de participar dessa realidade numa posição cimeira.
O Conselho de Gerência convida todos os colaboradores chamados a partilhar deste
desafio a sentirem-se parte de um projecto de sucesso, orgulhosos de uma herança
secular e motivados para vencer, sem vacilar, o desafio competitivo que irão
enfrentar.
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