
 

 

Elecnor entra no setor de upstream ao 
adquirir 30% do capital da Wayra Energy 
 
• A Wayra Energy S.A. estima um aumento de 30,7 milhões de barris 

em três campos de petróleo no Equador no prazo de 10 anos, com 

um investimento previsto de 276 milhões de euros 

 
Madri, 13 de maio de 2019. A Elecnor fechou um acordo estratégico com a empresa de 

engenharia e construção internacional Vinccler para entrar no negócio de petróleo e gás no 

Equador. Para isso, o grupo espanhol assumiu 30% da participação da Wayra Energy SA, a 

filial da Vinccler que atua no Equador. O objetivo da operação é desenvolver conjuntamente 

os projetos adjudicados a essa empresa pelo governo equatoriano, por meio de contratos 

firmados com a estatal equatoriana Petroamazonas EP. Esse acordo marca o início da atividade 

da Elecnor no setor de upstream, tanto nacional quanto internacionalmente. 

 

O campo de Paka Norte foi concedido à Wayra Energy na rodada de licitações "Campos 

Menores 2017" organizada pela Petroamazonas EP na República do Equador. Da mesma forma, 

em 2018, a Wayra Energy ganhou a licitação na rodada "Oil & Gas 2018" para dois novos 

campos maduros, Oso e Yuralpa. 

 

A Wayra Energy, empresa da qual a Elecnor tem 30% de participação no capital, planeja 

aumentar a produção desses campos em 30,7 milhões de barris de petróleo durante os 10 

anos do contrato de serviço, por meio da perfuração ou reativação de 52 poços produtores. 

Para isso, será feito um investimento de 332 milhões de dólares (aproximadamente 276 

milhões de euros) na preparação ou no comissionamento desses poços.  

 
 
 
Presença da Elecnor no Equador 
 

A Elecdor, filial do Grupo Elecnor, é uma empresa equatoriana que iniciou suas atividades em 

1975. Desde o início da sua atividade até o presente, ela foi reconhecida como uma empresa 

especializada em projetos "chave na mão" (EPC) em: Linhas elétricas de transmissão de 230 

e 138 kV; Linhas elétricas de subtransmissão de 69 kV; Linhas de distribuição de 13,2 kV; 

Subestações elétricas e iluminação. 
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Sobre a Elecnor  
 

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

renováveis e telecomunicações. Com mais 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, ela 

concentra sua atuação em diferentes setores que vão desde eletricidade, energias renováveis, 

telecomunicações, gás, fábricas industriais, ferrovias, 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. A Elecnor, que é listada no Mercado Contínuo, possui uma equipe de profissionais altamente 

qualificados e uma folha de pagamento de 13.889 funcionários. Em 2018, o volume de negócios atingiu 

cerca de 2,373.1 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. +34 91 417 99 00 
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