Porto Alegre, 1ª de fevereiro de 2018.

Fraport Brasil – Porto Alegre assina contrato com o consórcio HTB, TEDESCO e
Barbosa Mello para execução das obras de expansão do Porto Alegre Airport
Início das obras está previsto para março
A Fraport Brasil – Porto Alegre assinou na terça-feira, 30/01, o contrato com o consórcio
HTB, TEDESCO e Barbosa Mello para execução das obras de expansão do Porto
Alegre Airport. As obras têm previsão de início para março, e consistem, principalmente,
na expansão do Terminal 1, extensão da pista, adequação das vias de taxiamento e
melhorias no sistema de drenagem do aeroporto.
Para a realização da fase 1B das obras, serão investidos aproximadamente R$ 1.5
bilhão, valor que contempla a contratação do consórcio, a compra de equipamentos, o
desenvolvimento e a gestão do projeto. Passageiros e todos parceiros de negócios
serão beneficiados diretamente por um terminal maior e mais confortável e por uma
infraestrutura de airside que atenda aos requisitos de segurança internacionais.
“Nossa meta é criar um portal aeroportuário moderno, eficiente e focado no cliente.
Nossa experiente equipe local está trabalhando para oferecer o nível mais alto de
qualidade em serviços, operação e segurança”, afirma Andreea Pal, CEO da Fraport
Brasil – Porto Alegre. Para impulsionar o desenvolvimento econômico nas regiões
atendidas pelo aeroporto, a Fraport Brasil – Porto Alegre se compromete a garantir sua
atratividade por meio de melhorias contínuas em sua infraestrutura e processos
operacionais.
O consórcio HTB, TEDESCO e Barbosa Mello está muito motivado com a execução
deste projeto e mais ainda com a perspectiva de contribuir ativamente para a completa
modernização do aeroporto de Porto Alegre. “Trata-se de uma importante infraestrutura
para o país e também para o cliente Fraport Brasil – Porto Alegre, subsidiária de um
grupo global de excelência em operação aeroportuária com o qual temos a satisfação
de firmar esta parceria”, declara Jörg Wiemeyer, vice-presidente do Grupo HTB.
Após as negociações contratuais que se iniciaram em setembro de 2017, o contrato foi
assinado sob a modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction), que
determina que o consórcio é responsável por todas as etapas das obras, desde o projeto
até a entrega final. As licenças ambientais já foram emitidas pelos órgãos reguladores
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e está previsto um pico de até 700 trabalhadores para execução
destes serviços. A expectativa é de concluir a expansão do terminal até outubro 2019 e
a extensão da pista até 2021.
Sobre a Fraport
Fraport Brasil – Porto Alegre e Fraport Brasil – Fortaleza são subsidiárias da Fraport AG
Frankfurt Airport Services Worldwide, uma das empresas líderes no mercado global de
aeroportos, que oferece uma gama completa de serviços de gerenciamento e
consultoria. Proprietária e operadora do aeroporto de Frankfurt, maior aeroporto da
Alemanha com mais de 64 milhões de passageiros por ano, a Fraport AG é uma
empresa altamente experiente em operações aeroportuárias em âmbito mundial. Seu
portfólio inclui 30 aeroportos pelo mundo. Em um processo de licitação internacional,
ocorrido em março de 2017, no qual o governo federal concedeu quatro aeroportos
brasileiros à iniciativa privada, a Fraport AG conquistou a concessão dos aeroportos de
Fortaleza e Porto Alegre pelos próximos 30 e 25 anos, respectivamente. A partir de
então, a Fraport Brasil – Porto Alegre e a Fraport Brasil – Fortaleza foram estabelecidas
no país tendo como objetivo a criação de dois aeroportos modernos, eficientes e focados
no cliente.
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