Comunicado de imprensa
Madrid, 25 de novembro de 2021

Elecnor utiliza tecnologia de ponta na construção de
quatro usinas fotovoltaicas no Panamá
 É a primeira vez que um projeto deste tipo inclui módulos bifaciais no país.
 O Grupo se consolida como referência no mercado de energia elétrica do
Panamá.

O Grupo Elecnor está trabalhando na construção de quatro usinas
fotovoltaicas no Panamá no valor de 27 milhões de euros. Atualmente,
duas das quatro usinas já estão concluídas. As instalações são
promovidas pela AES Panamá, filial da norte-americana AES Corporation,
que possui uma capacidade instalada total de 1.141 MW.
De acordo com o contrato, a Elecnor é responsável pelo projeto,
construção, equipamentos e interligação (EPC) das quatro usinas
fotovoltaicas. As instalações estão localizadas nas províncias de Herrera
(Usina Pesé), Los Santos (Usina Mayorca) e Chiriquí (Usinas Cedro e
Caoba). A capacidade instalada total será de 40 MW.
Para realizar este projeto está sendo utilizada tecnologia de ponta no
Panamá, já que as quatro usinas terão módulos bifaciais que permitem
maximizar o aproveitamento da energia solar. Os módulos bifaciais
podem aumentar o benefício da energia solar em até 30%, sendo
portanto, muito mais eficientes.
A previsão é que as obras sejam concluídas antes do final de 2022. Além
disso, durante sua execução, serão criados cerca de 100 empregos nos
municípios onde estão localizadas.
Com estes novos projetos, o Grupo Elecnor se consolida como uma
referência no mercado da eletricidade no Panamá, onde aterrissou em
1996 e se consolidou em 2011 com a execução de projetos de construção
e posteriormente com projetos de transmissão de energia elétrica e de
energias renováveis.
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Sobre o Grupo Elecnor
De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com presença
em 55 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o gás, as instalações
industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente,
manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte vocação internacional tem levado
a companhia a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas de novos mercados em todo o
mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e
Médio Oriente. O Grupo, que negocia no Mercado Contínuo, conta com uma equipe de professionais
qualificados e um quadro de 18.203 funcionários. Em 2020, o volume de negócio atingiu os 2.456 milhões
de euros e um lucro líquido consolidado de 78,3 milhões de euros.
Mais informações em www.elecnor.com
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