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Linha de transmissão elétrica. Chile
A Elecnor está desenvolvendo a linha de transmissão Ancoa – Alto Jahuel
para o organismo chileno Centro Econômico de Despacho do Sistema
Interconectado Central (CEDEC–SIC). Esta linha permitirá a interconexão
entre a subestação de Ancoa, pertencente à região de Maule, e a subestação
de Alto Jahuel, na Região Metropolitana de Santiago. Terá uma capacidade
de 500 kV e um comprimento de 258 quilômetros, assegurando o transporte
de energia desde os centros de geração aos centros de consumo e facilitando
o fornecimento de eletricidade à Cidade de Santiago.

Linha de transmissão elétrica. Estados Unidos
A Elecnor, através da filial Elecnor Hawkeye, construirá para a Iberdrola uma
nova linha de transmissão de 34,5 kV nos Estados Unidos, no estado de
Maine. O contrato, tem como objetivo a conexão entre as subestações
Lebanon e Butler’s Corner.
A Hawkeye foi adquirida pela Elecnor em 2013. Com esta aquisição, a
Elecnor reforçou a posição nos Estados Unidos e deu um novo impulso à
expansão neste mercado.
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Gasoduto de Morelos. México
A Elecnor constrói o gasoduto que permitirá transportar gás natural desde
o Estado de Tlaxcala até ao de Morelos, na zona centro do México. Com
um investimento de 200 milhões de euros e um comprimento aproximado
de 160 km, o projeto, em que também participa a Enagás, está sendo
executado para a Comissão Federal de Eletricidade do país, para a qual a
Elecnor prestará serviços de transporte de gás durante um período de 25
anos através do novo gasoduto.

Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II.
México
A Elecnor está desenvolvendo a concepção, engenharia, fornecimento de
equipamentos, construção, instalação e funcionamento da central de ciclo
combinado Agua Prieta II, cuja capacidade garantida é de 394,1 MW. No
projeto intervém também a Sener.
Situada no município de Agua Prieta, Sonora, México, a central gerará
energia através da utilização de duas turbinas de gás e seus geradores
acoplados.
Além disso, o projeto forma um sistema híbrido ciclo combinado-solar
graças à incorporação de um campo solar com uma capacidade líquida de
12 MW, estando a 100% de carga integrado no ciclo combinado.
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Bonde em Ouargla.
Argélia.
A Elecnor está executando o contrato
para a construção de um bonde na
Argélia, adjudicado pelo Ministério dos
Transportes desse país através da
empresa Enterprise Metro d’Alger. O
valor do projeto é de 230 milhões de
euros.
Trata-se do primeiro bonde da cidade
argelina de Ouargla, a 700 quilômetros
ao sul de Argel, que, com um
comprimento de 12,6 quilômetros,
ligará o centro histórico da localidade
a uma cidade universitária situada nos
arredores. O projeto inclui a construção
de cinco estações intermodais para
interligar com outros meios de
transporte, assim como 23 estações
dotadas de edificações para venda de
bilhetes, informação ao viajante e os
sistemas de sinalização e comunicações
necessários.
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Primeiro parque eólico da
Mauritânia
A Elecnor está construindo o parque eólico de
Nouakchott, capital da Mauritânia, com 30 MW
de potência. Este parque eólico é o primeiro do
país e está sendo desenvolvido para a empresa
elétrica mauritana Somelec. O valor do contrato
é de 43 milhões de euros, estando previsto que
esteja operacional no segundo semestre deste
ano.
O projeto está enquadrado no impulso do
governo mauritano ao setor das energias
renováveis, um dos pilares fundamentais da
estratégia nacional de produção elétrica.

564 MW de energia eólica. Brasil
A Elecnor, através da filial eólica Enerfín, alcança 564
MW de energia eólica no país, dos quais 353 estão
em exploração e o resto em diferentes fases de
construção e desenvolvimento, o que a consolida
entre os líderes do setor no Brasil. Situados no estado
de Rio Grande do Sul, nos parques de Osório e
Palmarés, constituem o maior complexo eólico do
hemisfério sul.
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Parque eólico na Jordânia
A Elecnor está desenvolvendo um parque eólico de 66 MW na
cidade jordana de Maan, no sul do país, no valor de 83 milhões
de euros.
A Elecnor foi selecionada pelo Ministério de Energia e Recursos
Minerais da Jordânia para desenvolver este projeto, que inclui a
engenharia, o fornecimento e a construção de um parque eólico
dotado de 33 aerogeradores de 2 MW de potência unitária. O
contrato inclui também a respetiva operação e manutenção
durante dois anos, assim como a construção do edifício de controle
do parque e as vias de acesso. Está previsto que o parque esteja
operacional nos princípios de 2016.

Primeiro contrato relevante na Austrália
A Elecnor está construindo um parque solar fotovoltaico de 72 MW na localidade de Moree, localizada no estado australiano de Nova Gales do Sul, para Moree
Solar Farm Pty Ltd, pertencente à Fotowatio Renewables Venture. O valor do contrato é de 95 milhões de euros.
Este parque é um dos maiores projetos solares da Austrália. Será integrado por 232.960 painéis sobre uma superfície de 191 hectares. A produção anual esperada
é de 155.000 MW/h. O parque estará operacional no segundo trimestre de 2015.
Trata-se do primeiro contrato relevante alcançado pela Elecnor na Austrália após a constituição de uma nova filial com sede em Melbourne que será centrada no
desenvolvimento de negócios de infraestruturas e energias renováveis nesse país.
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Central hidroelétrica Cambambe 2. Angola
A Elecnor está realizando os trabalhos de construção, fornecimento e montagem
de uma nova central hidroelétrica no país africano, Cambambe 2, que utiliza a
mesma barragem que a sua predecessora. Está previsto que o projeto, no valor de
168 milhões de euros, esteja concluído em meados de 2016.
O contrato inclui a instalação de 4 máquinas de 178 MW, que permitirá alcançar
uma potência total de 708 MW, significando aproximadamente duplicar a potência
instalada atualmente em Angola em relação à energia hidroelétrica.
Para a Elecnor, a nova central de Cambambe 2 representa a terceira central
hidroelétrica que executa em Angola.

Central hidroelétrica Inga I.
República Democrática do Congo
A Elecnor está modernizando a central hidroelétrica Inga I na República Democrática
do Congo. O projeto, contratado pelo fornecedor nacional de eletricidade Société
Nationale d'Électricité, tem um valor de 58 milhões de euros e será desenvolvido
através de um consórcio formado pela Elecnor e a empresa alemã Voith.
Ambas as empresas desenvolverão a renovação de duas unidades de turbinas
geradoras da central hidroelétrica Inga I, que, situada no rio Congo, entrou em
funcionamento no início dos anos 70. Uma vez que as máquinas antigas sejam
substituídas, as novas unidades, ambas de 55 MW, voltarão a proporcionar um
fornecimento seguro e fiável de energia no Congo.
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Sistema de Informação ao Público de AENA. Espanha
A Elecnor renovou o contrato de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Informação ao Público, também conhecido como SIPA, implantado em
43 dos aeroportos da rede de AENA. Além disso, foi ampliado o contrato com a incorporação da manutenção dos chamados “video wall” ou telas múltiplas
para a projeção de mensagens comerciais e informativas, que, de momento, será executado com carácter experimental em Madrid-Barajas.
Através de SIPA, é proporcionada, entre outros temas, informação atualizada dos voos, embarques, check-in e outras informações ao público através das
telas, teleindicadores e megafones instalados para o efeito nos aeroportos.
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Acercaade
Sobre
Elecnor
elecnor

Europa
Alemanha/França/Itália/
Holanda/Portugal/
Reino Unido

A Elecnor é uma empresa de carácter global,
presente em 40 países, com dois grandes
negócios que se complementam e
enriquecem mutuamente:
Infraestruturas: execução de projetos de
engenharia, construção e serviços, com
especial atividade nos setores de eletricidade,
geração de energia, telecomunicações e
sistemas, instalações, gás, construção,
manutenção, meio ambiente e água,
caminhos-de-ferro e espaço.
Patrimonial: operação de serviços através do
investimento em energia eólica, sistemas de
transporte de energia e outros ativos
estratégicos.

Espanha

América do Norte
e Central
Canadá/Estados Unidos/
Guatemala/Haiti/Honduras/
México/Nicarágua/Panamá/
Rep. Dominicana

América do Sul
Argentina/Bolívia/
Brasil/Chile/Equador/
Paraguai/Peru/Uruguai/
Venezuela

Ásia e Oceânia
Austrália/
Emirados Árabes/
Índia/Irão

África
Angola/Argélia/Burkina Faso/
Camarões/R.D.Congo/
Congo/Gana/Marrocos/
Mauritânia/Senegal/
África do Sul
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