
 

  

 

Elecnor é responsável pela engenharia e 
construção integral do projeto, que tem 
um investimento de 31,7 milhões de euros 

 
• A Elecnor será responsável pela engenharia e construção do projeto, 

que conta com um investimento de 31,7 milhões de euros 
 

• Guajira I, que terá uma potência de 20 megawatts (MW), é o 
segundo parque eólico em desenvolvimento na Colômbia  

 

 
Madri, 16 de setembro de 2020.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia, serviços e 

telecomunicações Elecnor segue com sua expansão no mercado latino-americano por meio da 

assinatura de seu primeiro contrato renovável na Colômbia. O projeto consiste na construção 

do parque eólico Guajira I, com uma potência de 20 MW e um investimento de 31,7 milhões 

de euros. O parque está localizado no município de Uribia, uma zona de recursos eólicos 

extraordinários, ao norte do departamento de La Guajira.  

 

A Elecnor assume, no EPC, toda a função de engenharia, fornecimento on-shore e off-shore e 

a construção integral do parque. Serão instaladas dez turbinas Vestas de 78 metros de altura 

e com potência unitária de 2 MW cada, conectadas a uma subestação evaporadora.  

 

O Guajira I é o segundo parque eólico desenvolvido na Colômbia após a construção de 

Jepírachi, que entrou em operação em abril de 2004. Com este projeto, o governo colombiano 

retoma sua aposta na energia eólica. A Elecnor desenvolverá o parque para a ISAGEN, empresa 

privada de geração e comercialização de energia, cujo acionista majoritário é a BRE Colombia 

Hydro Investments Ltd.  
 

Atualmente, o Grupo Elecnor tem 1.744 megawatts (MW) de energia renovável em fase de 

exploração e construção. Além disso, com a construção do Guajira I, a Elecnor continua se 

consolidando como uma empresa internacional líder em projetos chave de mão, por meio de 

contratos EPC (engineering, procurement and construction). 

 

 

Sobre a Elecnor   

Comunicado de Imprensa 



 

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e presente em 
55 países, concentra sua atividade em diversos setores, que vão desde eletricidade, gás, usinas industriais, 
ferrovias, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente e 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 14.855 funcionários. Em 2019, o volume de negócios atingiu cerca de 2,45 bilhões 
de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 126,4 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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