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Está em fase de conclusão um projeto de renovação das carruagens 

utilizadas na linha ferroviária que atravessa a Ponte 25 de Abril, ligando 

Setúbal a Lisboa, as quais são propriedade da SAGESECUR empresa do 

Grupo PARPÚBLICA. Este projeto, cuja coordenação e execução foi 

efetuada pela Fertagus – que é a concessionária da exploração desta linha 

– representa um investimento de mais de 10 M€. Estas intervenções, para 

além da vertente de inovação e de implementação de novas 

funcionalidades, vão permitir poupanças ambientais significativas. Este 

investimento demonstra a aposta do Grupo PARPÚBLICA e, neste caso, da 

SAGESECUR em termos de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, 

preocupações também acompanhadas pela concessionária. 

Ao todo, foram trocados mais de três quilómetros de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas led, o que vai permitir 60% de poupança de 

energia com a iluminação. Inserido neste projeto de tornar os comboios 

mais eficientes do ponto de vista energético, foi igualmente renovado todo 

o sistema de ar condicionado, que não só se torna mais eficiente do ponto 

de vista operacional como permite uma poupança anual de mais de uma 



tonelada e meia de gás refrigerante e 30% de energia. “Estas intervenções 

estão inseridas no projeto de renovação dos comboios da ponte de forma 

a garantir o seu correto funcionamento nos próximos anos. A substituição 

de equipamentos obsoletos e descontinuados por novas soluções mais 

amigas do ambiente foi um grande desafio para que os nossos clientes não 

se apercebessem destas mudanças” afirmou Cristina Dourado, 

administradoradelegada da Fertagus. Esta renovação energética está 

dentro da intervenção de meia vida das carruagens denominada R1 e está 

a ser feita em todos os comboios em utilização no âmbito da concessão. A 

intervenção nas 18 unidades exigiu uma logística altamente complexa, uma 

vez que a Fertagus teve de garantir a disponibilidade diária de 17 unidades 

em serviço comercial. “O investimento na renovação e manutenção dos 

comboios que são utilizados na linha concessionada à Fertagus constitui 

uma ação da SAGESECUR no âmbito da sua normal atividade, mas é 

também uma aposta da SAGESECUR e da própria PARPÚBLICA na 

Sustentabilidade, aposta essa que é para continuar e reforçar”, referiu 

Amália Almeida, administradora da SEGESECUR. 


