Concurso de exploração do Metro do Porto

«Via Porto» é o nome do consórcio
apresentado pelo Grupo Barraqueiro

Lisboa, 18 de Junho de 2009 – «Via Porto» foi o nome escolhido para o consórcio liderado pelo
Grupo Barraqueiro para o concurso de exploração do Metro do Porto, cuja candidatura apresentada
se encontra neste momento em avaliação.
O factor proximidade foi o elemento-chave para a elaboração do novo logo e nome do consórcio,
numa clara identificação com a cidade do Porto e com o projecto de exploração do Metro. A escolha
do nome e imagem esteve ainda relacionada com as questões da mobilidade e movimento - as
ideias base que conduziram ao conceito final: «Via Porto».
O «Via Porto», consórcio detido maioritariamente pelo Grupo Barraqueiro, conta também com a
presença do Grupo Mota-Engil e das empresas Keolis e Arriva, reunindo assim especialistas nacionais
e internacionais no sector dos transportes, cuja experiência e know-how comprovados se
apresentam como as principais mais-valias desta parceria.
No âmbito do Grupo Barraqueiro, destaque para os projectos ferroviários da Fertagus, que este ano
comemora dez anos de existência, e do Metro Sul do Tejo.
Outro parceiro nacional deste consórcio é o Grupo Mota-Engil que, com mais de seis décadas de
existência, é líder de mercado em Portugal no sector da construção civil e obras públicas. Do
universo das suas empresas, salienta-se o trabalho desenvolvido pela Manvia, uma referência na
manutenção de infra-estruturas ferroviárias em projectos de grande dimensão e com clientes de
renome como a REFER, Auto Estradas do Atlântico, FERTAGUS e AENOR.
Para além dos grupos nacionais Barraqueiro e Mota-Engil, o consórcio conta ainda com a presença
internacional da Keolis, uma das maiores empresas privadas francesas que opera em redes de
autocarros, metros ligeiros de superfície, funiculares, trolleys e serviços aeroportuários. Presente em
sete países europeus e no Canadá, é líder de mercado no fornecimento de sistemas de metro
automático, sector no qual detém mais de 25 anos de experiência, e explora um conjunto
significativo de sistemas de Metro Ligeiro, designadamente das cidades francesas de Lyon, Bordéus e
Lille.

A operadora britânica Arriva, accionista do Grupo Barraqueiro, é outra das empresas do consórcio. A
multinacional emprega mais de 43 mil pessoas espalhadas por 12 países europeus, nos quais
assegura o transporte rodoviário e ferroviário de passageiros. A Arriva está em Portugal desde 2000,
onde tem uma forte presença no transporte rodoviário de passageiros nas áreas metropolitanas do
Porto e Lisboa.
O conhecimento e aproximação à realidade local têm sido as principais apostas do consórcio que,
com vista ao desenvolvimento deste projecto e numa fase de delineação de propostas, detém já um
novo escritório na Rua do Campo Alegre, no Porto.
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