


A FERTAGUS 

> A FERTAGUS, empresa 
do GRUPO 

BARRAQUEIRO, venceu 
o concurso 

internacional para a 
exploração Ferroviária 

do Eixo Norte/Sul. 

> A FERTAGUS, tornou-
se o primeiro operador 
privado a assegurar a 
gestão e exploração 

comercial de uma linha 
ferroviária em Portugal. 

> Foi a primeira 
contratualização da 
exploração de um 
serviço público de 

transporte de 
passageiros, após 
separação entre a 

prestação de serviços 
de transportes, e a 

gestão e manutenção 
da infraestrutura 

ferroviária. 
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A FERTAGUS 

Julho de 1999 
> Serviço em 3 

estações da 
margem norte e 4 

estações da 
margem sul 

 

Setembro de 2003 
> Inauguração de 
uma nova estação 

em Lisboa 
– Roma-Areeiro 

 

Outubro de 2004 
> Extensão da 

linha a Setúbal. 
Serviço em mais 6 

estações 
 



Evolução da Contratualização 

A FERTAGUS, venceu o concurso público internacional para a 
exploração Ferroviária do Eixo Norte/Sul, iniciando a sua 
operação em 1999. 

O Contrato de Concessão inicial foi renegociado, à luz de 
Dec. Lei 86/2003, que estabelece as normas das parcerias 
público-privadas, e entrou em vigor em Dezembro de 2005, 
tendo um prazo de 5 anos, renovável por mais 9 anos caso 
fossem cumpridos um conjunto de requisitos. 

Em 2010 foi assinada a prorrogação do contrato de 
concessão por um período adicional de 9 anos, sem que 
sejam pagas compensações pela prestação do serviço 
público. 



Contratualização 

• Exploração, em regime regular e 
contínuo, do serviço de transporte 
ferroviário suburbano de passageiros no 
Eixo ferroviário Norte-Sul, entre as estações 
de Roma-Areeiro, Entrecampos, Sete Rios, Campolide, 
Pragal, Corroios, Foros de Amora, Fogueteiro, Coina, 
Penalva, Pinhal Novo, Venda do Alcaide, Palmela e 
Setúbal 

• Exploração de um serviço complementar 
rodoviário, de ligação às estações 
concessionadas 

Objeto da 
concessão 



Contratualização 

A FERTAGUS é 
responsável pela 

exploração comercial 
através de: 

Um contrato com a  REFER relativo ao uso das 
infraestruturas 

Um contrato com o Estado Português onde estão 
definidos elevados níveis de Qualidade que a 

Fertagus tem que atingir 



Pressupostos da Contratualização 2010 a 
2019 

Fim das compensações pela prestação do serviço público. 

Assunção do risco de procura, tendo subjacente um modelo 
financeiro da concessão que assenta no crescimento de 1% entre 
2010 e 2015 e de 0,5% entre 2016 e 2019 na procura do comboio e 
parques e de 0% nos autocarros  em todo o período. 

Manutenção e conservação do material circulante e restantes meios de 
exploração 



Pressupostos da Contratualização 2010 a 
2019 

Pagamento de uma renda pela utilização do material circulante 

O acesso e utilização da Infraestrutura de acordo com o contrato de 
utilização da Infraestrutura e com o Diretório da Rede, que estabelece 
as tarifas relativas aos serviços essenciais, adicionais e auxiliares 

No fim da concessão todos os bens que integrem o estabelecimento da 
concessão revertem para o Estado, sendo a Fertagus indemnizada pelos 
bens que não se encontrem  totalmente amortizados 



Contratualização 2010 a 2019 

A Fertagus assume todos os riscos dos custos de operação, com 
exceção de aumento extraordinário da taxa de utilização da 
infraestrutura 

Partilha de up-side em 75% para o estado, quando os 
proveitos são superiores ao previsto no modelo financeiro 

Compromisso de entrega de 50% (3,6 milhões)  do resultado 
líquido 2017 a 2019 do modelo financeiro, independentemente 
do resultado real.  



Pressupostos da Contratualização 2010 a 
2019 

Manter operacionais os recursos humanos e materiais 
necessários para que, pelo menos, 98% do serviço constante dos 
horários seja cumprido 

Realizar o serviço concessionado por forma a que pelo menos: 
•  95% das circulações com atraso no destino ≤ 3 minutos 
•  96% das circulações com atraso no destino ≤ 5 minutos 
•  98% das circulações com atraso no destino ≤ 10 minutos 

Aplicadas de acordo com requisitos contratuais 

Índice de 
Regularidade 

Índices de 
pontualidade 

Regime de 
penalidades 



Pressupostos da Contratualização 2010 a 
2019 

Exploração ferroviária em Segurança 

Gestão de 6 estações da margem sul e manutenção 

Gestão do Sistema de bilhética 

Recrutamento, formação e gestão de todo o pessoal 
envolvido 



Pressupostos da Contratualização 2010 a 
2019 

Gestão de serviços 
complementares: 
• Parques de estacionamento 
• Transporte Rodoviário de 

passageiros 
• Gestão e Comercialização 

dos espaços comerciais 



Fertagus em Números 

 
• 476 lugares sentados (40%) 
• 734 lugares em pé (60%) 

18 Unidades : 

Ao dia útil efectuam-se 148 comboios dos 
quais 45 são comboios duplos. 

Horas de ponta (7:00 às 10:00 e 16:30 às 
20:30) 5 comboios/hora (Coina-Lisboa) e 
2comboios/hora (Setúbal-Lisboa) 

Durante o dia: 3 comboios/hora (Coina – 
Lisboa) e de hora a hora (Setúbal – Lisboa) 

Mais de 233 mil lugares/dia. 

Do Pragal ao centro da cidade  (Sete Rios) 
são 10 minutos de viagem e de Setúbal  51 
minutos. 



Fertagus em Números 

• > Produção - 53 
(37 maquinistas) 

• > Comercial - 91 
• > Manutenção - 

19 
• > Estrutura - 22 

Efectivos – 185 



Fertagus em Números 
 
2012 
 
  
 
 
 
 
 

PTs – 20,5 milhões/ano 

PTs – 80.000/dia útil 

• > IP3 – 0,95 
• > IP5 – 0,98 
• > IP10 – 0,99 

Índice Pontualidade 

• > IR – 0,98 

Índice Regularidade 



Cliente 

Perfil do Cliente 
 
>  Feminino (61%) 
 
>  Jovens e Jovens adultos  
66% dos Clientes têm menos de 34 anos. 
 
 
>  Classe média (Classe C1) 
79% pertence à Classe média, e 12% 
pertence à Classe alta 
 
 
> Estudantes (35%) 
 
> Com carro (71%), e com dois ou mais carros 
na família (54%) 
 
 
 
 
 



Cliente 

Grau de Satisfação 
Global 
 
> Considerando o último 
inquérito de imagem e 
qualidade, atingimos um nível 
de satisfação de 4,0 numa 
escala de 1 a 5. 
 

> atributos mais importantes para o cliente: 

Rapidez do comboio     4.3 

Pontualidade do comboio 4.5 

Segurança no comboio 4.1 

Contributo da Fertagus para a qualidade de vida do concelho     4.1 

Comodidade e limpeza do comboio    4.2 



Serviços Complementares 

Serviço Rodoviário 
Complementar 
 
>  Para garantir uma boa ligação 
entre as estações e as áreas 
residenciais da margem sul, a 
Fertagus criou um serviço rodoviário 
complementar.  
 
>  Em associação com os TST 
(Transportes Sul do Tejo), a 
FERTAGUS tem 44 autocarros, a 
efectuar 12 carreiras, o que significa 
mais de 1.200 horários ao dia útil.  
 
 
 
 
 
 



 
 
> 6 estações: 
 Pragal 
 Corroios 
 Foros de Amora 
 Fogueteiro 
 Coina 
 Penalva 
 
> 121 Lojas 
 
> Taxa de ocupação – 76% 
 

Serviços Complementares 

Espaços Comerciais 



Parques de 
estacionamento  
 
> As Estações  geridas pela 
Fertagus dispõem de Parques 
de Estacionamento  com um 
total de 8500 lugares 
 
> Taxa de ocupação de cerca 
46% 
 

 
 
 
 
 

Serviços Complementares 



Interfaces 

 
 
> Estações geridas pela 
Fertagus 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Estações Passageiros Lojas Parques SulFertagus MTS TST TCB 

Pragal 20.851 42 1700 1 carreira Linhas1 e 3 7 carreiras 

Corroios 17.645 10 1218 3 carreiras Linhas 1 e 3 6 carreiras 

Foros de 
Amora 

15.370 24 932 2 carreiras 5 carreiras 

Fogueteiro 10.812 36 1797 4 carreiras 2 carreiras 

Coina 10.209 4 983 2 carreiras 3 carreiras 2 carreiras 

Penalva 1.022 6 244 



Sistema de Gestão Integrado 

Serviço de 
transporte de 
Passageiros no 
Eixo Ferroviário 
Norte-Sul 

Transporte 
rodoviário 
complementar às 
Estações Fertagus 

Serviço de 
manutenção de 
Unidades 
Múltiplas 
Eléctricas 

Comercialização de 
Espaços 
Comerciais 

A Fertagus é 
certificada pelas 

normas NP EN ISO 
9001,  NP 4397 e 
NP ISO 14001 no 

âmbito de: 



Estratégia de Sustentabilidade 
Responsabilidade social 
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e • Pretendemos ser 
alternativa de qualidade 
ao transporte individual, 

• Proporcionando um 
modo de transporte 
rápido, seguro e cómodo, 

• Maximizando a eficiência 
da articulação entre os 
diversos modos de 
transporte Re
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sa
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• Valorização dos recursos 
humanos e recrutamento 
local (23ª melhor 
empresa para trabalhar 
em 2012) 

• Colaborar em campanhas 
e iniciativas sociais locais 

• Promover o acesso às 
atividades do quotidiano 



Qual o balanço do projeto ao longo de 13 anos? 

Projeto de referência, 
criando uma Imagem 
sólida de um serviço 

integrado de qualidade 
e fiabilidade 

A definição de uma  
politica comercial 
articulada com o 

Concedente 

Alavancar e fidelizar a 
procura neste sistema 

integrado 

Articulação do serviço 
ferroviário com um 

conjunto de serviços 
complementares 

Procura sistemática de 
uma maior eficiência 
na operação, através 
do rigoroso controlo 

de custos 

Politica de 
flexibilidade e 

envolvimento de 
todos os 

colaboradores da 
Fertagus 



Obrigada pela vossa atenção 
Clara Esquível 
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