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Metro do Porto
Estação Modivas-Norte já tem construtor
A Metro do Porto já formalizou a assinatura do contrato de adjudicação da empreitada de
construção da nova Estação de Modivas-Norte da Linha Vermelha (B) com a empresa
Expoentinédito, LDA. A obra, com valor contratado de cerca de 450 mil euros arranca no
terreno a curto prazo e tem uma duração prevista de quatro meses, informa a Metro do
Porto.
Em comunicado a Metro do Porto explica que a “Expoentinédito foi a empresa classificada
em segundo lugar no concurso público internacional lançado pela Metro do Porto em
outubro de 2016. A empresa vencedora desse concurso, que havia apresentado a melhor
proposta de preço, a Soares da Costa, não cumpriu o imprescindível formalismo legal de
apresentação dos documentos de habilitação inerentes à assinatura do contrato. Assim
sendo, de acordo com a legislação e com o regulamento do concurso público, a Metro do
Porto, SA procedeu à adjudicação à segunda melhor proposta apresentada”.
Tal como a Transportes em Revista tinha já noticiado, a construção da Estação Modivas
Norte, na Linha Vermelha (B), junto ao centro comercial Vila do Conde The Style Outlets
contará com um investimento global de 1,2 milhões de euros – comparticipado em partes
iguais pela Metro do Porto e pela Neinver (gestora daquele centro outlet) -, esta será a 82ª
estação da rede do Metro e entrará em funcionamento no final do primeiro semestre de
2017.
A construção da Estação Modivas Norte nasceu de um protocolo entre a Metro do Porto, as
entidades proprietárias do complexo onde se integra o Vila do Conde The Style Outlets e a
Câmara Municipal de Vila do Conde, permitindo e assegurando a viabilização do projeto. O
concurso público agora lançado estará concluído até ao final deste ano, após o que será
possível proceder à adjudicação da empreitada. O prazo previsto para a obra e para os
trabalhos complementares necessários (sinalização ferroviária, sistemas de apoio à
exploração, sinalética e informação ao público, entre outras especialidades) é de quatro
meses. A nova Estação de Modivas Norte deverá ficar concluída e operacional até final de
junho de 2017.
Os estudos de procura efetuados pela Metro do Porto apontam para que mais de 2 mil
pessoas venham a utilizar diariamente a futura estação, que é precisamente contígua ao
Vila de Conde The Style Outlets. A avaliação económica do projeto aponta para a
recuperação do investimento público a cargo da Metro do Porto – e que é de 600 mil euros,

50 por cento do valor global -, num prazo máximo estimado de 12 meses após a entrada em
operação comercial da estação. Em termos de impacto na procura global do sistema, prevêse que Modivas Norte origine um aumento superior a um milhão de validações anuais. Até
porque, atualmente, cerca de 97 por cento das deslocações até ao Vila de Conde The Style
Outlets são realizadas em automóvel.
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