
 

  

Comunicado de Imprensa 
 

O Grupo Euromoney premeia a Enerfín pelo 
financiamento do parque eólico L'Érable, no 

Canadá 
 

 
 O financiamento de L'Érable foi terminado em maio de 2012 através de um 

crédito sindicado por 250 milhões de dólares canadianos (cerca de 187 milhões 

de euros ao câmbio atual) subscrito na íntegra por entidades daquele país 

 

 Este galardão internacional reconhece aspetos como a inovação, melhores 

práticas, mitigação do risco e relação qualidade-preço, entre outros. 

 

Madrid, 8 de Março de 2013.- A Elecnor, através da sua filial eólica Enerfín, foi galardoada com o 

prémio “North American Wind Deal of the Year“ pelo Grupo Euromoney, através da sua revista 

Project Finance Magazine, pelo financiamento conseguido para desenvolver o parque eólico de 

L’Érable (Québec, Canadá). 

 

De acordo com Guillermo Planas, diretor-geral da Enerfín, “estamos muito orgulhosos por ter 

recebido este importante galardão, que vem reconhecer não só a qualidade do projeto L’Érable, 

como também a singularidade da sua estrutura financeira, sobretudo tendo em conta a 

complexidade do atual ambiente económico”. 

 

O projeto de L’Érable foi selecionado numa licitação internacional convocada pela Hydro Québec, 

empresa pública de geração e transmissão de energia, com a qual se assinou um contrato de venda 

de energia durante 20 anos. O financiamento do parque eólico foi terminado em maio de 2012 e 

consiste num crédito sindicado por 250 milhões de dólares canadianos (cerca de 187 milhões de 

euros ao câmbio atual) subscrito na íntegra por entidades daquele país, o que reflete a confiança 

que o seu setor financeiro tem na empresa espanhola.  

 

L‘Érable é o primeiro parque eólico da Elecnor no Canadá, com uma potência de 100 MW através da 

instalação de 50 aerogeradores de 2 MW de potência unitária e tecnologia Enercon de última 

geração. Até hoje, completaram-se 85% das infraestruturas do parque e espera-se colocá-lo em 

marcha dentro do presente ano. 

 

Localizado entre Montreal e a cidade do Québec, irá gerar energia renovável para cerca de 30 000 

lares, evitando a emissão anual de 75 000 toneladas de CO2 para a atmosfera. 

http://www.elecnor.es/


 

 

  

Este prémio vem somar-se a outros reconhecimentos internacionais que a empresa Enerfín recebeu 

pelo seu “know-how”, pelo seu compromisso para com o meio-ambiente e pela sua excelência 

tecnológica na indústria renovável, onde conta com experiência no desenvolvimento e exploração de 

mais de 1000 MW em todo o mundo. 

 

 

Sobre a Elecnor 

A Elecnor desenvolve projetos de infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias. Tem 13 000 

funcionários e está presente em mais de 30 países. Mais informações em www.elecnor.com 

 
 

Mais informações: 

Porter Novelli. 

Eva Toussaint / Beatriz Crespo 

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

Tel.: 91 702 73 00 
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