
 

 

 

Elecnor construirá 6 parques eólicos em Saragoça 

• Os parques terão uma potência instalada total de 231 MW 

• O contrato, que totaliza 47 milhões de euros, inclui a construção de 

3 subestações e 2 linhas de evacuação. 

 

Madri, 16 de maio de 2019. A Elecnor adjudicou um contrato de 47 milhões de euros para 

a construção de 6 parques eólicos em Saragoça. Esses parques, promovidos pela Forestalia, 

atingirão um total de 231 MW de potência instalada e incluirão a construção de 3 subestações 

de 132/30 kV e 2 linhas de evacuação de 132 kV. Os 6 parques fazem parte do Projeto Phoenix, 

do qual participam a ENGIE, a Mirova e a Forestalia. A GE Renewable Energy é a fornecedora 

de tecnologia para projeto, que é financiado pelo JP Morgan, pelo Santander Corporate & 

Investment Banking e pelo Banco Sabadell.  

 

A previsão de conclusão dos trabalhos de construção é para novembro deste ano. O escopo 

de atuação da Elecnor inclui estudos e obras preliminares, obras civis para o desenvolvimento 

dos parques eólicos, obras elétricas e a construção de 3 subestações e 2 linhas de evacuação. 

A energia elétrica gerada pelas turbinas eólicas será transportada até as subestações por meio 

de uma rede subterrânea de 30 kV, o que aumentará a potência gerada de 30 kV para 132 

kV. 

 

Os parques eólicos Monlora I, Monlora II, Monlora III, Monlora IV, Monlora V e La Sarda, que 

juntos somam 61 aerogeradores com uma potência unitária de 3,83 MW, serão instalados nos 

municípios de Serra de Luna, Luna, Las Pedrosas e Castejón de Valdejasa, na região de Cinco 

Villas, cerca de 60 km a nordeste de Saragoça. O conjunto de 6 parques custará 35 milhões 

de euros durante suas três décadas de vida útil, tanto em impostos municipais quanto em 

receita para os arrendatários dos terrenos. 

 

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 
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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 
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Tel. +34 91 417 99 00 
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