Da revista Exame para o ano 2011

Fertagus no ranking das Melhores Empresas para trabalhar em
Portugal
1 de Fevereiro de 2011 – A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro concessionária da gestão e
exploração da linha ferroviária do Eixo Norte/Sul, que inclui a travessia do Tejo através da Ponte
25 de Abril, foi eleita uma das Melhores Empresas para trabalhar em Portugal para o ano de 2011
e a Melhor Empresa ferroviária de transportes do ranking deste prestigiado estudo, promovido,
anualmente, pela revista Exame.
Segundo Cristina Dourado, Administradora-Delegada da Fertagus “estamos muito orgulhosos pelo
grau de envolvimento dos nossos colaboradores e pelos níveis de satisfação demonstrados. Para
o ano, estamos seguros de que os resultados da Fertagus serão ainda melhores”, garantiu.
De acordo com as conclusões do estudo, a Fertagus assenta a sua política interna de boas práticas
num elevado espírito de equipa, numa aposta na qualificação permanente e na integração das
componentes desportivas e culturais no dia-a-dia dos seus Colaboradores, garantindo assim um
excelente clima organizacional.

Sobre a Fertagus
A FERTAGUS, empresa do Grupo Barraqueiro, prorrogou o seu contrato de concessão para a exploração do Eixo Ferroviário Norte/Sul,
até 31 de Dezembro de 2019, assegurando o transporte suburbano de passageiros na área metropolitana de Lisboa, sem receber
qualquer comparticipação por parte do Estado. Recorde-se que esta concessão foi atribuída à empresa com base em critérios de
qualidade da sua proposta ao nível da intermodalidade, tempos de percurso, tarifário e modelo financeiro. A FERTAGUS assegura a
exploração da ligação ferroviária, a segurança, manutenção dos comboios e de algumas das estações da Margem Sul (do Pragal a
Penalva), sendo também responsável pela venda de títulos de transporte de Eixo Ferroviário Norte/Sul, assim como pelo recrutamento,
formação e gestão de toda a equipa a operar nos comboios e estações. Actualmente, a FERTAGUS serve 14 estações numa extensão de
linha com cerca de 54km.
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