
 

 

 

A Elecnor será responsável pela 

construção de um parque eólico em 

Lanzarote por 11 milhões de euros 

• A empresa instalará quatro aerogeradores com potência de 9,2 MW 
 

• Os trabalhos, que terão duração de 10 meses, serão concluídos em 
agosto de 2020  

 

Madrid, 29 de janeiro de 2020.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia e 

telecomunicações Elecnor assinou um contrato tipo chave na mão com a Sociedade Insular de 

Águas de Lanzarote S.A. (INALSA), propriedade do Consórcio de Águas de Lanzarote, para a 

construção do Parque Eólico de Arrecife pelo valor de 11 milhões de euros.  

 

O contrato inclui fornecimento, instalação, comissionamento e manutenção, durante o período 

da garantia, de quatro aerogeradores Enercon, modelo E-70, além de todas as infraestruturas 

civis complementares. O Parque Eólico de Arrecife terá uma potência máxima de geração de 

9,2 megawatts (MW).  

 

Essa nova instalação eólica estará localizada no centro da ilha, em uma zona conhecida como 

El Monte, nos municípios de San Bartolomé e Arrecife. A energia produzida será injetada à 

rede elétrica de Lanzarote, no ponto de entrega da subestação de Callejones, em San 

Bartolomé.  

 

A construção do parque, que tem um prazo de execução de 10 meses, está enquadrada nos 

projetos que o Consórcio de Água de Lanzarote desenvolve na ilha graças ao financiamento 

em conjunto com o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e conta com a 

colaboração do Instituto para Diversificação e Poupança de Energia (IDAE). O objetivo desses 

projetos é impulsionar uma economia mais limpa e sustentável na ilha.  
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Sobre a Elecnor   

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 
renováveis e novas tecnologias. Com 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, a 
companhia concentra sua atuação em diferentes setores que vão desde eletricidade, gás, fábricas 
industriais, ferrovias, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente, 
manutenção de instalações até engenharia aeroespacial. Seu forte apelo internacional levou a empresa a 
um processo contínuo de expansão que abriu as portas para novos mercados em todo o mundo, 
principalmente na Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e Oriente 
Médio. A Elecnor está listada no Mercado Contínuo, e dispõe de uma equipe de profissionais altamente 
qualificados e uma folha de pagamento de 13.889 funcionários. Em 2018, o volume de negócios atingiu 
cerca de 2,273 bilhões de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 74,3 milhões de euros. Mais 
informações em www.elecnor.com 

 
 
Mais informações:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. +34 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. +34 656 46 75 12  Tel. +34 661 85 03 84  
Tel. +34 91 702 71 70  Tel. +34 91 702 71 70 
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