
 

 

 

 

Elecnor realizará a expansão de seis 

subestações no México 

 

 O contrato de 5,7 milhões de dólares foi licitado pela Comissão 

Federal de Eletricidade no México 
 

 O projeto, cuja data de finalização está programada para junho de 
2020, criará cerca de 300 empregos 

 
 

 
 

Madri, 3 de maio de 2019.- A Elecnor adjudicou um contrato para ampliação de seis 

subestações no México por um valor de 5,7 milhões de dólares. O projeto criará cerca de 300 

empregos nos estados de Guanajuato e Baja California e foi licitado pela Comissão Federal de 

Eletricidade (CFE) no México. Ele será executado nos próximos 450 dias e está programado 

para ser concluído em junho de 2020. 

 

As seis subestações têm voltagens de 115 kV e 161 kV e capacidade total de 174 MVAr. Duas 

dessas subestações estão localizadas em León, Guanajuato (Subestação León III e León IV), 

e as quatro restantes em Mexicali, Baja California (Subestação Mexicali Oriente, Cachanilla, 

Cetys e González Ortega).  

 

Elecnor México 
   
Nos 25 anos de presença da Elecnor no México, 70 subestações elétricas foram construídas 

somando 7.000 MVAr de potência instalada, mais de 1.100 km de linhas de transmissão e 255 

km de fibra ótica foram implantadas, seis hospitais foram erguidos ou reformados, duas 

centrais de ciclo combinado, uma central hidrelétrica e um gasoduto de aproximadamente 170 

km foram inaugurados. 

  
Últimos projetos mais relevantes: 

  

Comunicado de Imprensa 



 

 

₋ Central de Ciclo Combinado Empalme II, de 791 MW de potência. 

₋ Gasoduto de Morelos de 170 km. 

₋ Transmissão elétrica Red Occidental, quatro linhas de transmissão de 400 e 115 kV. 

₋ Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II, de 394 MW. 

₋ Parque Eólico de Tizimín de 75 MW. 

  

Sobre a Elecnor   

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energia 

renovável e novas tecnologias. Com quase 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, ela 

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 América 

Central, América do Sul, África e Oriente Médio. A Elecnor, listada no Mercado Contínuo, possui uma equipe 

de profissionais altamente qualificados e uma equipe de 13.889 funcionários. Em 2018, o volume de 

negócios atingiu cerca de 2,273.1 bilhões de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 74,3 milhões de 

euros. Veja mais informações em www.elecnor.com 

 

 

Mais informação:  

Jorge Ballester 
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  

Tel. 91 417 99 00 
 

 
 

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