NOTA INFORMATIVA

ADJUDICADOS À SACYR OS PRIMEIROS
PROJETOS NO CANADÁ
• A Sacyr, em consórcio com a Ledcor, realizará a ampliação da

plataforma do corredor ferroviário Lakeshore em Toronto.
Madrid, 23 de março de 2021.- A Sacyr Ingeniería e Infraestructuras ganhou os seus
primeiros dois projetos no Canadá que servirão para ampliar a plataforma para a futura
quarta via do corredor ferroviário Lakeshore East-West (LSEW) em Toronto. O
montante dos contratos é de 50,5 milhões de euros.
A Sacyr, em consórcio com o seu parceiro local Ledcor, levará a cabo dois pacotes do
projeto de ampliação da plataforma que somam mais de 6 km, um trabalho
adjudicado pela entidade local Metrolinx:
•

O primeiro contrato (pacote B) inclui a ampliação em 3,54 km da plataforma,
o que requererá a construção de seis muros de contenção (1,8 km), a
ampliação de três pontes ferroviárias, terraplanagens, camada final de subbalastro e obras de drenagem.

•

O segundo contrato (pacote C) refere-se à ampliação de 2,74 km, com a
construção de cinco muros de contenção (822 metros), a encanação de um
ribeiro

por

baixo

do

traçado,

a

execução

de

terraplanagens

e

desbravamentos, camada final de sub-bablastro e obras de drenagem.
No desenvolvimento destes trabalhos, o consórcio, juntamente com a Metrolinx,
trabalhará com as comunidades do âmbito de ação do projeto e com o máximo
respeito pelo ambiente e cenário envolvente, seguindo os mais elevados padrões de
sustentabilidade e respeito pela biodiversidade.

Com estes contratos, a Sacyr avança na linha definida na estratégia da empresa de
crescer em novos mercados estratégicos.
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América do Norte
A Sacyr iniciou a sua atividade de construção nos Estados Unidos em 2018 e, desde
então, já ganhou sete contratos nos Estados da Florida e do Texas que somam uma
carteira de obra superior a 640 milhões de dólares (575 milhões de euros).
Além disso, em 2020, assinou o seu primeiro projeto concessional nos EUA, para a
gestão e melhoria dos serviços energéticos e de água da Universidade de Idaho,
durante um período de 50 anos, com uma carteira de receitas de 1.200 milhões de
euros.
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