Comboio da Ponte já tem dez anos

Fertagus comemora aniversário
com 85 mil passageiros por dia
•

Mais de 180 milhões de passageiros já atravessaram a Ponte de comboio

•

20 mil veículos retirados da ponte por dia

•

Menos 13 mil toneladas de CO2 emitidas por ano

Lisboa, 28 de Julho de 2009 – A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro, comemora amanhã
o seu décimo aniversário e assinala também os dez anos de sucesso do arranque do Comboio
da Ponte, uma operação que hoje já transporta uma média diária de 85 mil passageiros com
um elevado nível de satisfação (4,3 numa escala de 1 a 5).
Com mais de 180 milhões de passageiros transportados ao longo da última década, a Fertagus,
que acaba de introduzir nas suas estações um inovador sistema de bilhética sem contacto
integrando todos os modos de transporte, incluindo o estacionamento, tem contribuído para
retirar 20 mil viaturas por dia da Ponte 25 de Abril e, consequentemente, diminuir as emissões
para a atmosfera de aproximadamente 13 mil toneladas de CO2 por ano.
“Foram 10 anos vividos de forma muito intensa por toda a equipa da Fertagus. Durante este
período tivemos muitos desafios, desde logo pormos a funcionar uma empresa privada
ferroviária com um modelo que nunca tinha existido até à data, em que a gestão da infraestrutura estava separada da operação comercial. Sem dúvida que contribuímos para a
definição do actual modelo de funcionamento do sector em Portugal”, refere Cristina Dourado,
administradora-delegada da Fertagus.
Tendo alcançado proveitos operacionais de 27,5 milhões de euros em 2008, um crescimento
de três por cento face ao ano anterior, a Fertagus aproxima-se agora do momento em que
concretizará mais uma ambiciosa meta: garantir o transporte ferroviário suburbano de

passageiros sem receber compensações pela prestação do serviço público - situação em que
será pioneira na Europa.
“Ao abrigo da partilha do excedente de receitas, que em 2008 atingiu os três milhões de euros,
a Fertagus já entregou ao Estado cerca de nove milhões de euros. Até ao final do próximo ano,
prevê-se que esse número aumente para os 14 milhões de euros”, explica a responsável da
empresa.

Um livro e uma exposição fotográfica
Do programa comemorativo do aniversário da Fertagus há a destacar a exposição fotográfica
itinerante “10 anos em imagem” ontem inaugurada oficialmente na Estação do Pragal e que
percorrerá as estações da Fertagus até 11 de Setembro, sendo amanhã lançado o livro “10
anos, 10 momentos”, que aborda os momentos mais significativos do percurso da Empresa.
Ainda amanhã, os colaboradores da Fertagus passarão a envergar um novo fardamento e os
passageiros serão brindados com um cocktail de fim de tarde com animação musical nas
estações.

Sobre a Fertagus
A FERTAGUS, empresa do Grupo Barraqueiro, venceu o concurso público internacional para a exploração do Eixo
Ferroviário Norte/Sul, tendo-lhe sido atribuída a concessão para o transporte suburbano de passageiros, com base
em critérios de qualidade da sua proposta ao nível da intermodalidade, tempos de percurso, tarifário e modelo
financeiro. No âmbito do contrato de concessão, 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.
Para mais informações contactar:
Lift Consulting – 21 466 65 00
Joana Vilaça – joana.vilaca@lift.com.pt – 913184303

