
 

 

 

A Elecnor vai construir um parque solar de 
120 MW na República Dominicana 

 
 

• O parque solar Girasol será a maior usina fotovoltaica do país. 
 

• O projeto inclui a construção de uma subestação de 150 MVA e uma 
linha de transmissão de 138 kV de 10 km de distância. 

 

 
Madri, 24 de fevereiro de 2020.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia e 

telecomunicações Elecnor foi adjudicado com a construção chave na mão do parque solar 

Girasol pela Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina). O parque estará 

localizado no município de Yaguate, na província de San Cristóbal. Ele terá uma capacidade de 

120 MW de potência máxima e sua produção será destinada para o Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado (SENI). 

 

Essa nova usina de produção fotovoltaica será a maior do país e aumentará a capacidade dos 

projetos solares conectados ao SENI em 64%. O projeto será construído sobre um terreno de 

220 hectares onde a radiação solar é superior à média na República Dominicana. Ele incluirá 

a instalação de 300.000 módulos fotovoltaicos, uma subestação de 150 MVA e uma linha de 

transmissão de 138 kV de 10 km de distância. 

 

 

A Elecnor na República Dominicana 

A Elecnor conseguiu seu primeiro contrato na República Dominicana em 1980, estabelecendo-se 

definitivamente a partir de 1985. A experiência de 40 anos ininterruptos e o estabelecimento total no país 

permitem que a Elecnor possa executar seus projetos de forma direta sem a necessidade de recorrer a 

subcontratações externas. A Elecnor é uma empresa de referência no país em matéria de construção de 

linhas de distribuição e transmissão, ajudando na melhoria e na modernização da rede elétrica dominicana. 

Cabe destacar a recente construção do Parque Eólico Larimar II de 48 MW na província de Barahona, 

também para o cliente EGE Haina. 
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Sobre a Elecnor   

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 
renováveis e novas tecnologias. Com 60 anos de crescimento contínuo e presente em 55 países, a 
companhia 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 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 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. 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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