
 

  

O projeto, realizado através de um consórcio com a empresa alemã Voith, 

reforça a posição da Elecnor no continente africano 
 

A Elecnor adjudica um contrato de 58 milhões de euros 
para modernizar uma central hidroelétrica no Congo  

   
  

Madri, 5 de junho de 2013 -  A Elecnor realizou um contrato de 58 milhões de euros para modernizar a 

central hidroelétrica Inga I na República Democrática do Congo. O projeto, adjudicado pelo fornecedor 

nacional de eletricidade Société Nationale d'Électricité (SNEL), será desenvolvido por meio de um 

consórcio formado pela Elecnor e a empresa alemã Voith.  

 

Este projeto, que será financiado pelo Banco Mundial, é mais um marco na já tradicional presença da 

Elecnor no continente africano, onde opera, entre outros países, na Angola, Argélia, Camarões, Gana e 

Mauritânia. Concretamente, na Angola desenvolveu diversos projetos deste mesmo tipo, como o projeto 

de reconstrução da central hidroelétrica de Gove, terminado em 2012 e considerado um dos mais 

importantes para o país do ponto de vista energético.  

 

As duas empresas, Elecnor e Voith irão desenvolver a reforma de duas unidades de turbinas geradoras da 

central hidroelétrica Inga I. A usina, situada no rio Congo, entrou em funcionamento nos princípios dos 

anos de 1970 e, desde então, completou cerca de 260.000 horas de operação. Uma vez que as máquinas 

antigas sejam substituídas, as novas unidades, ambas de 55 MW, voltarão a contribuir para o 

fornecimento seguro e fiável de energia no Congo.  

 

O Congo é um dos países com maior potencial de crescimento em energia hidroelétrica. Em toda a África, 

estima-se que a capacidade teórica total da energia hidroelétrica seja de cerca de 400 GW, embora 

apenas tenham sido desenvolvidos até ao momento 25 GW. 

 
 
Sobre a Elecnor  

 

A Elecnor desenvolve projetos de infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias. Tem 13.000 empregados e 

está presente em mais de 30 países. Mais informação em www.elecnor.com 

 

Sobre a Voith 

A Voith atua nos mercados da energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas e transporte e automóvel. Fundada em 

1867, a Voith emprega mais de 42.000 pessoas, gera 5.700 milhões de euros anuais em vendas, opera em mais de 50 

países de todo o mundo e é uma das maiores empresas de estrutura familiar da Europa. 

 

Comunicado de Imprensa 

http://www.elecnor.com/


 

 

 

 
Mais informação:  

Porter Novelli.  

Eva Toussaint / Beatriz Crespo 

eva.toussaint@porternovelli.es / beatriz.crespo@porternovelli.es 

Tel.: 91 702 73 00  
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