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Caros Accionistas: 

Dirijo-me mais um ano a vocês para vos falar 

dos acontecimentos mais importantes que 

tiveram lugar ao longo de 2007, no desenvol-

vimento da actividade do nosso Grupo, assim 

como a visão que temos para os exercícios 

vindouros. É com satisfação que vos informo 

de que o desempenho da Isolux Corsán em 

2007 foi magnífico, denotando uma melhoria 

significativa em relação às previsões iniciais e 

situando-nos perante uma sólida perspectiva 

de futuro.

Antes de entrar na análise dos números, quero 

descrever o cenário que nos rodeia. Ao fim de 

quase uma década de crescimento com valo-

res de dois dígitos, no encerramento de 2007, 

a taxa de crescimento do sector da constru-

ção em Espanha traduziu-se apenas em 9% 

e alcançará o seu ponto de inflexão em 2009, 

com uma percentagem que rondará os 5%. 

Estes dados configuram um cenário, para os 

próximos anos, marcado por uma desacelera-

ção, cuja correcção em termos positivos pode-

rá encontrar-se fora das nossas fronteiras e na 

diversificação para sectores complementares, 

tais como o energético, no qual a Isolux Corsán 

conta já actualmente com uma importante pre-

sença. Sem quaisquer dúvidas, o subsector da 

construção residencial – residual para o Grupo 

– será o mais afectado. Pelo contrário, o seg-

mento da construção civil continuará a ver-se 

favorecido pela execução do Plano Estratégi-

co de Infra-estruturas (PEIT), cuja projecção 

vai até 2020. A procura interna, não obstante, 

mostra-se no futuro insuficiente para o desen-

volvimento das grandes empresas do sector 

em Espanha, sendo a projecção internacional 

das mesmas, onde gozam de prestígio e reco-

nhecimento, uma estratégia partilhada. Uma 

boa prova disso é o facto de em Dezembro 

de 2007 as empresas espanholas contarem 

com uma carteira internacional de contratos, 

em execução ou pendentes de executar, supe-

riores a 60 mil milhões de euros.

Neste contexto, quero assinalar que a Isolux 

Corsán iniciou este processo de internacio-

nalização há alguns anos – estamos há mais 

de 25 anos no México –, com resultados que 

estão bem patentes neste exercícios e dos 

quais quero sublinhar alguns êxitos alcan-

çados: construção e concessão durante 30 

anos da auto-estrada Saltillo-Monterrey, no 

México; construção do comboio de alta velo-

cidade (conhecido na Argentina por TAVE) que 

une as cidades argentinas de Buenos Aires e 

Córdoba; construção do eléctrico de Oran, na 

Argélia; e construção e concessão durante 20 

anos da auto-estrada NH1, na Índia, de 291 

quilómetros entre Panipat e Jalandhar. Não 

quero deixar de referir a adjudicação da cen-

tral de ciclo combinado de Loma La Lata na 

Argentina, a construção da central de carvão 

de Río Turbio, na Argentina, e a adjudicação de 

um contrato de construção de subestações no 

Qatar. São apenas alguns dos êxitos alcança-

dos em 2007 no mercado internacional, que 

vêm confirmar que nos encontramos no bom 

caminho.

Antes de abordar os principais dados econó-

micos do exercício, descritos detalhadamente 

neste relatório, quero assinalar que este é o 

primeiro em que se apresentam as contas de 
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acordo com as Normas Internacionais de Rela-

to Financeiro (IFRS), adiantando-nos à entra-

da em vigor das mesmas em 2008, de acordo 

com o estabelecido na legislação contabilística 

espanhola. 

O valor das receitas situou-se na casa dos 

2.416 milhões de euros,  24% mais do que no 

ano anterior, com crescimentos generalizados 

em todas as linhas de negócio. O resultado 

bruto de exploração (EBITDA) ascendeu a 

190,9 milhões de euros e, no que respeita à 

carteira de contratos no final de 2007, esta 

cresceu 48,6%, alcançando os 9.474 milhões 

de euros. Todos estes valores representam um 

novo record para a Isolux Corsán.

Quero ressaltar que pela primeira vez na his-

tória do Grupo apresenta-se, juntamente com 

o presente relatório anual, o nosso Relatório 

de Responsabilidade Social Corporativa, ela-

borado em conformidade com as directrizes 

do Global Reporting Initiative (GRI), que inclui, 

além dos que concernem a Espanha, indica-

dores da nossa actividade nos vários países 

onde estamos implantados, nomeadamente, 

na Argentina, Brasil e México; e que pressu-

põe um avanço no nosso compromisso de 

transparência e comunicação com todos os 

grupos de interesse que têm relação com a 

Isolux Corsán.

O compromisso ético da Isolux Corsán e o seu 

conceito da responsabilidade social implicam 

uma decisão firme de cumprir com rigor as 

suas obrigações para com terceiros, base 

da confiança e fiabilidade que as empresas 

devem inspirar, e na qual assenta a nossa 

actuação. A responsabilidade social não é um 

conceito conjuntural: existem razões sólidas 

que a impulsionam, surgidas das transforma-

ções que estão a ter lugar nas relações entre a 

empresa e a sociedade, num mundo globaliza-

do e interdependente, e no próprio papel que a 

empresa deve desempenhar no século XXI.

Este relatório reflecte as medidas levadas a 

cabo para introduzir esses objectivos na nossa 

actividade empresarial, sendo dada uma espe-

cial atenção às medidas dirigidas aos grupos 

de interesse mais directamente relacionados 

com a nossa actividade: accionistas, investi-

dores, clientes, empregados, colaboradores 

e fornecedores. A Isolux Corsán, que faz em 

2008 oitenta anos, torna público este rela-

tório de RSC com vocação de permanência, 

progresso e liderança. Com vista ao futuro, a 

estratégia do nosso Grupo é continuarmos 

a crescer fiéis ao nosso modelo de empresa 

e às nossas linhas de negócio: Engenharia e 

Serviços Industriais, Construção, Concessões 

e Energias renováveis. Nessa medida, continu-

aremos com a nossa política de baixo aumento 

da despesa e aumento da produtividade, que 

se reflecte num balanço muito saneado.

Mais uma vez, gostaria de vos agradecer pela 

confiança depositada.

Luis Delso Heras 
Presidente
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estrutura operacional do grupo  /

A Isolux Corsán desenvolve, além do seu negó-

cio tradicional de engenharia e construção, acti-

vidades de diversificação relacionadas com 

negócios estratégicos que ofereçam um valor 

acrescentado ao Grupo, tais como as energias 

Isolux Corsán em contínua expansão

valores em  
milhares de euros

2006 2007

Total Receitas 2.415.465

EBITDA 143.740 190.992

Fundos próprios 595.934 649.506

Contratação 2.576.654 5.105.942

Carteira de obra 6.375.253 9.473.904

Empregados 6.996 7.801

Estrutura do Grupo

Após as recentes operações corporativas, o Grupo estrutura-se em quatro linhas de negócio.

Construção Engenharia 
e Serviços 
Industriais

Energias 
Renováveis

Concessões

a Isolux Corsán em números /

renováveis – fotovoltaica, biocombustíveis e eóli-

ca – e a concessão, conservação e exploração 

de infra-estruturas e serviços, entre outros.

O crescimento apreciado pelo Grupo nos 

últimos anos confirma a solidez da organi-

zação, perfeitamente capaz de fazer frente a 

projectos de qualquer envergadura e comple-

xidade, graças à confiança depositada pelos 

seus clientes e fornecedores.

Actualmente, a Isolux Corsán é o primeiro grupo 

espanhol não cotizado do sector em Espanha. 

Conta com um quadro de 7.801 empregados. 

Registou um rendimento total de 2.416 milhões 

de euros em 2007, e conta com uma carteira de 

negócio superior a 9.473 milhões de euros.
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Contribuição para Receitas e EBITDA

Esta estrutura proporciona uma diversificação crescente à empresa, dando origem a um grupo 

de negócios complementares, com um grande potencial de desenvolvimento, elevado valor 

acrescentado e uma crescente recorrência de receitas. A contribuição por linha de negócio 

ao longo de 2007 foi a seguinte:

EBITDA 
(milhares de euros)

2007

Construção 81.586

Engenharia e Serviços 

Industriais

98.729

Concessões 31.604

Energias Renováveis*

Receitas 
(milhares de euros)

2007 

Construção 1.060.887

Engenharia e Serviços 

Industriais

1.196.750

Concessões 46.482

Energias Renováveis*

(*) A produção e geração de Energias Reno-

váveis terá início em 2008.
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a Isolux Corsán em números  /

As receitas totais do Grupo cresce-

ram 24% no exercício de 2007, em 

comparação com 2006, tendo alcan-

çado os 2.416 milhões de euros.

Total Receitas

EBITDA

Em 2007, o EBITDA alcançou os 

191 milhões de euros, face aos 144 

milhões de euros do ano anterior.
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A Isolux Corsán duplicou o seu 

volume de contratação nos últimos 

anos, tendo alcançado em 2007 os 

5.106 milhões de euros.

Contratação
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Ao longo de 2007, o quadro alcan-

çou os 7.801 empregados.

Quadro médio

A carteira do Grupo registou em 2007 

um aumento de 49% face a 2006.
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Carteira
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Projectos em quatro continentes

A internacionalização da actividade constitui uma das prio-

ridades estratégicas da Isolux Corsán, um objectivo que 

recebeu um impulso decidido em 2007. As oportunidades 

de negócio que oferecem os mercados estrangeiros e a 

redução do risco-país são elementos que dão garantias à 

estratégia de crescimento internacional do Grupo.

Alemanha

Bélgica

Espaha

França

Polónia

Portugal

Reino Unido

Roménia

Suécia

Europa

Argentina

Brasil

Chile

Equador

Estados Unidos

México

Venezuela

América
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Índia

Jordània

Qatar

Síria

Ásia

Angola 

Argélia

Egipto

Guiné  
Equatorial

Marrocos

Moçambique

África





relatório de actividades
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PRINCIPAIS OBRAS EM EXECUÇÃO EM 2007

Obra Actividade

TGV Sant Boi – El Prat de Llobregat. Barcelona Infra-estruturas 

Ferroviárias

TGV Orense - Amoeiro. Orense Infra-estruturas 

Ferroviárias

Via rápida Benamejí - Antequera. Málaga Estradas

Parque de estacionamento de Romareda. Saragoça Parques  

de estacionamento

Ligação à M-40 em Ventisquero de la Condesa. Madrid Estradas

Fábrica de biodiesel em Castellón. Castellón Portos

Variante da N-1 em Pasaia. San Sebastián Estradas

Via rápida Trujillo - Cáceres. Variante de Trujillo. Cáceres Estradas

Caminhos-de-ferro de Sevilha - Cádis, troço de El Portal. Cádis Infra-estruturas 

Ferroviárias

Estradas, infra-estruturas ferroviárias, aero-

portos, edificações... A Isolux Corsán concluiu 

em 2007 importantes obras de infra-estrutu-

ras que lhe foram encomendadas pelos prin-

cipais contratadores do mercado, tanto pela 

Administração Pública, ADIF, AENA, Ministé-

rio de Fomento, Ministério do Meio Ambiente 

como por clientes privados. A capacidade de 

realizar actuações de grande complexidade 

técnica e os contratos de obras de dimensões 

consideráveis no estrangeiro são as melhores 

credenciais do Grupo.

A contratação de obras de construção no 

mercado internacional traduz-se em 207 

milhões de euros, o que representa 17% do 

volume total de contratações.

Em termos de dados económicos, a contra-

tação total foi de 1.195 milhões de euros em 

2007, o que se traduz num aumento de 22% 

em relação a 2006.

Quanto à contratação por tipo de obra, a evolu-

ção mais significativa produz-se na construção 

de estradas, que passou de 182 milhões de 

euros contratados em 2006 para 470 milhões 

em 2007. As contratações em Infra-estruturas 

ferroviárias ascendem a 161 milhões de euros 

face aos 131 do ano anterior. As obras hidráu-

licas traduziram-se em 84 milhões de euros e 

a restante obra civil em 71 milhões.

Em 2007, as adjudicações ascenderam a 1.251 

milhões de euros, valor que representa um 

aumento de 24% em relação ao ano anterior.

construção /
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Um dos mercados ao qual prestaremos uma 

atenção especial será o mexicano, onde a 

Isolux Corsán constituiu uma empresa cons-

trutora, a Isolux Corsán Construcción S.A. 

de C.V., destinada a impulsionar a actividade 

neste país, cujo primeiro grande contrato foi 

a concessão da auto-estrada Monterrey-

Saltillo.

As previsões passam igualmente pela expan-

são na Argentina, aproveitando a penetração 

que permite a nossa participação na constru-

ção do TGV argentino (TAVE). Outro ponto de 

penetração é a Índia, onde se obteve uma 

importante concessão.

A Isolux Corsán Construcción estuda tam-

bém a possibilidade de se instalar noutros 

países como nos do Leste europeu, que 

representam um interesse estratégico e nos 

quais se pretende realizar projectos de gran-

de envergadura.

Em 2007 cumpriram-se as expectativas em 

relação ao aumento do volume da carteira, 

um sucesso relevante dado o elevado nível 

de concorrência existente no sector. 

Após anos de crescimento dentro de margens 

estáveis, a Isolux Corsán conta com o know-

how e os meios para abordar obras de maior 

volume, como fica demonstrado pela nossa 

crescente actividade no exterior. Constituem 

um exemplo desta presença:

₪ A adjudicação, em 2007, da auto-estrada 

Saltillo-Monterrey; num montante de 192 

milhões de euros.

₪ A adjudicação, em parceria com um sócio 

local, da auto-estrada NH-1, na Índia, com 

um traçado de 291 quilómetros e um inves-

timento inicial previsto de 750 milhões de 

euros.

₪ A ligação entre Aritxeta-Ligação Urumea, 

com um valor de 42 milhões de euros, 

ou da Via Rápida de Cuarto Centenario, 

entre Ciudad Real e Granátula de Cala-

trava, com um orçamento de 40 milhões, 

são mais uma prova do impulso registado 

na contratação no sector das estradas ao 

longo de 2007.
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PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES EM 2007

Obra

Auto-estrada Saltillo-Monterrey (México)

Via Rápida 2.ª Cintura San Sebastián Ligação A-8 Aritzeta-Ligação Urumea  

(Guipúzcoa)

Via Rápida IV Centenario Ciudad Real-Granátula de Calatrava (Ciudad Real)

Remodelação ligação M-40/M-511 (Madrid)

Via Rápida A-4 1.ª Geração troço Madrid-Ocaña (Toledo)

Auto-estrada CG-1 Puerto Rico-Mogan (Gran Canaria)

Acesso ao Aeroporto de Reus (Tarragona)

Estrada León-Cembranos (León)

A nível internacional, a Isolux Corsán parti-

cipa também na construção do comboio de 

alta velocidade argentino (TAVE), um projecto 

pioneiro no mercado latino-americano, com 

um imenso potencial de crescimento, e no 

qual a empresa tem a oportunidade de abrir 

novos horizontes de negócio, já que o com-

boio de alta velocidade argentino será o pri-

meiro do género a entrar em funcionamento 

na América Latina.

O projecto compreende a construção de obra 

civil, infra-estrutura de vias, sinalização, comu-

nicações e fornecimento do material rolante 

necessário para o funcionamento deste meio 

de transporte. Além das medidas de protec-

ção e segurança, a adjudicação contempla 

também a manutenção durante dez anos 

para o material rolante e cinco para as infra-

estruturas. O novo comboio de alta velocidade 

(denominado TAVE na Argentina) está inserido 

no conceito de transporte sustentável.
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Ao longo de 2007, a Isolux Corsán centrou 

a sua actividade na instalação e colocação 

em funcionamento de infra-estruturas, na 

dotação de novas funcionalidades das redes 

existentes e na execução de projectos “chave 

na mão”, desde o design conceptual e o esta-

belecimento da rede, quer fixa quer móvel, às 

operações de manutenção e melhoria.

Concepção e engenharia da rede, concepção 

e montagem de cabinas, obra civil, colocação 

de cabo, manutenção e melhoria da rede... 

Trata-se de actividades que, de forma indivi-

dual ou conjunta, a Isolux Corsán desenvol-

veu ao longo do ano.

No mercado nacional, a estratégia passa por 

manter as relações estáveis com os nossos 

parceiros no campo tecnológico e ampliar os 

serviços a outro perfil de clientes – tais como 

a banca e as empresas de petróleo e gás –, 

assim como por estender as actividades ao 

âmbito da administração central e local.

No mercado internacional, o desafio consiste 

em aumentar o âmbito de actuação, dos quatro 

países que actualmente contam com presença 

de negócio (Brasil, México, Chile e Marrocos) 

para os países em que o Grupo já está insta-

lado, como a Argentina ou a Índia, países com 

um enorme potencial no que diz respeito às 

telecomunicações, e nos quais poderá con-

quistar uma certa quota de mercado.
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engenharia e serviços industriais /

No exercício de 2007, a actividade da Isolux 

Corsán na área de concessões de manutenção 

e serviços centrou-se em dois objectivos:

₪ Ampliar a carteira de clientes aos quais 

se prestam os serviços tradicionais da 

empresa, desde a manutenção integral de 

instalações aos trabalhos de limpeza de 

ruas, praças, recolha de resíduos ou manu-

tenção e conservação de zonas verdes.

₪ Diversificar serviços, incluindo transporte 

sanitário, limpeza de interiores, manuten-

ção de estradas ou serviços de gestão 

integral de água.

Ao longo de 2007, o negócio de instalações 

e infra-estruturas da Isolux Corsán manteve 

a  trajectória ascendente dos últimos exercí-

cios, melhorando ligeiramente a sua contri-

buição em termos de margem e actividade 

para o Grupo, com um EBITDA superior a 15 

milhões de euros e um valor de negócio na 

ordem dos 322 milhões de euros. Para 2008, 

a previsão é alcançar um valor de negócio de 

440 milhões de euros.

O anúncio do reforço do investimento públi-

co em infra-estruturas e as perspectivas de 

desenvolvimento favoráveis da alta velocida-

de em Espanha para os próximos anos vêm 

abrir excelentes oportunidades de negócio, 

num sector em que a Isolux Corsán conta 

com uma experiência comprovada.

Na Argentina, o Grupo foi adjudicatário do 

comboio de alta velocidade (TAVE), um con-

trato em que a Isolux Corsán terá um papel 

protagonista num consórcio composto de 

empresas locais e que, dado o seu carácter 

pioneiro na América Latina, promete tornar-

se um cartão de visita para dar o salto para 

outros países da região. 

No sector aéreo, a próxima colocação em fun-

cionamento do aeroporto de Ciudad Real, no 

qual o Grupo realizou a totalidade das instala-

ções, e o contrato do aeroporto de Santiago 

de Compostela são exemplos da capacidade 

do Grupo nesta área de actividade.
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PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES EM 2007

Obra

Projecto “chave na mão” de central térmica de geração a gás em ciclo aberto de 80 MW 

em Cabinda (Angola), contratado por ENE

Projecto e obra do tratamento terciário para a reutilização de águas residuais das ETAR  

de Estepota e Marbella (Málaga)

Obras de ampliação e reabilitação do hospital nacional de paraplégicos de Toledo do 

Serviço de Saúde de Castilla la Mancha

Construção da zona de apoio do novo Terminal Sul do aeroporto de Barcelona para  

a AENA

Sistemas de controlo de acessos de segurança para o aeroporto de Cidade Real

Fornecimento integrado de torres, cabinas e obra civil para a ampliação da rede de VIVO 

em vários estados do Brasil

Manutenção integral dos centros penitenciários da Anduluzia Oriental e de Melilla para  

o Ministério do Interior
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A crescente implantação em mercados 

internacionais e a procura de novos nichos 

de negócio foram as principais característi-

cas do exercício de 2007 na área de Con-

cessões.

A divisão de Infra-estruturas conseguiu 

duas novas adjudicações de auto-estradas 

em Espanha e no México, e em Fevereiro de 

2008 obteve-se uma nova adjudicação para 

uma auto-estrada na Índia.

Na área de Energia, é de ressaltar o cresci-

mento do negócio no Brasil, ponta de lança 

da expansão para outros países na América 

Latina, mercados que recebem uma especial 

atenção, juntamente com os Estados Unidos 

e a índia.

Conseguiu-se aumentar o número de instala-

ções geridas em 44% e prevê-se que a estas 

se somarão 5 mil novas instalações durante 

2008.

PRINCIPAIS CONCESSÕES EM 2007

Obra

Conservação e manutenção da via rápida A-4 no troço Madrid-Ocaña

Auto-estrada Perote-Banderilla e o Libramiento de Xiapa nos estados mexicanos  

de Puebbla e Veracruz

Auto-estrada AP-41 Madrid-Toledo

Auto-estrada Monterrey-Saltillo no México

Hospital de Burgos

Concessão de irrigações do Canal de Navarra

Manutenção integral dos centros penitenciários de Andaluzia Oriental e Melilla para  

o Ministério do Interior
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Diversificação sectorial e geográfica. Estas 

são as chaves da actividade de Concessões 

de Infra-estruturas da Isolux Corsán em 2007. 

As duas novas adjudicações conseguidas 

neste exercício são: a via rápida A-4, no troço 

Madrid-Ocaña e a auto-estrada Perote-Ban-

derilla e o Libramiento de Xalapa, concessão 

do Governo Federal do México nos estados 

de Puebla e Veracruz, às quais se soma a 

adjudicação de uma auto-estrada na Índia, 

em inícios de 2008, confirmam a progressão 

da empresa no negócio das concessões e 

o aumento da actividade num ano em que 

se realizaram licitações em quatro países: 

Espanha, Brasil, Índia e México.

As duas novas concessões obtidas permitem 

dobrar o número de grandes obras geridas 

pelo Grupo, duas em Espanha e outras duas 

no México, com um total de 300 quilómetros 

de extensão e um investimento previsto ou 

efectuado de cerca de 650 milhões de euros, 

que permitiram multiplicar por três a activi-

dade no subsector de auto-estradas. Além 

disso, a Isolux Corsán ficou pré-qualificada 

para a maior concessão dos Estados Unidos, 

o Turnpike da Pensilvânia. 

Em Fevereiro de 2008, o NHAI (National 

Highway Authoriy of India), organismo encar-

regue do desenvolvimento de auto-estradas 

na Índia, adjudicou à Isolux Corsán o troço 

entre Panipat e Jalandhar, com uma extensão 

de 291 km. A concessão está inserida num 

projecto de auto-estradas com um investi-

mento de 1.839 milhões de euros que, através 

de 882 km, permitirá unir as cidade de Cal-

cutá, Delhi, Chennai e Bombaim. 
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A actividade de concessões na área da energia 

centra-se em duas actividades principais: as 

concessões de transmissão (linhas de transmis-

são e subestações associadas) e as concessões 

de geração (eólica, térmica, hidráulica e energias 

alternativas). O sector, com um futuro promissor, 

apresenta as melhores perspectivas de cres-

cimento nos dez próximos anos. A crescente 

necessidade de energia no mundo convertem-

no numa área com imensas possibilidades de 

expansão, tanto em termos de geração como 

de transporte.

Entre as principais concessões da Isolux Cor-

sán no transporte de energia é de ressaltar a 

presença crescente no Brasil, onde a empresa 

é uma das principais concessionárias de trans-

missão de 500 kV e 220 kV, e controla 10% do 

mercado.

Por seu turno, a actividade de concessões de 

geração de energia centra-se na promoção e 

exploração de parques eólicos, centrais de 

geração convencionais e de outras energias 

alternativas, com uma oferta que abarca todo 

o processo para a colocação em funcionamen-

to de uma concessão, do projecto à execução 

das obras e respectiva colocação em funciona-

mento, incluindo o financiamento da constru-

ção, consoante as necessidades do cliente. A 

empresa está a investir no Parque Eólico Cova 

da Serpe, que se encontra em fase de desen-

volvimento, com 50 MW, situado nos municípios 

de Guitiriz e de Friol (Lugo).
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PRINCIPAIS CONTRATOS EM 2007

Parque de estacionamento Tipo

Campus da Justiça (Madrid) Rotação 

Prisão Torrero (Saragoça) Residentes

Santa Bárbara (Cádis) Misto

Ponzano (Madrid) Rotação

A Isolux Corsán Aparcamientos é um dos líde-

res espanhóis no sector da promoção pública 

e privada de estacionamentos e regulação de 

estacionamento nas vias públicas (ORA). No 

encerramento de 2007, o número de parques 

de estacionamento em exploração, em doze 

cidades espanholas, ascendia a vinte e um 

– incluindo zonas ORA –, mais nove do que 

no exercício anterior, com um total de 10.773 

lugares de estacionamento geridos, o que 

representa um crescimento de 3.676 lugares, 

52%, em relação a 2006. O resultado antes de 

impostos (RAI) ituou-se nos  755.020 euros.

Com um valor de investimento que ultrapassa 

os 157 milhões de euros, um valor de negó-

cio de 2,3 milhões de euros e uma carteira 

de projectos que ronda os 1.270 milhões de 

euros, a Isolux Corsán conta com parques de 

estacionamento em: Ceuta, La Línea (Cádis), 

Valladolid, Madrid, Palencia, Las Palmas, 

Segóvia, Saragoça, Toledo, Talavera de la 

Reina (Toledo), Cádis e Córdoba.
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O compromisso da União Europeia de elevar 

o peso das energias renováveis no mix de 

geração até 20% para o ano 2020 e reduzir as 

emissões de gases contaminantes na mesma 

percentagem para essa data, corroborado 

pelos Estados europeus na cimeira da Primave-

ra de 2008, augura um futuro prometedor para 

o sector. A necessidade de reduzir a dependên-

cia do petróleo e combater a mudança climá-

tica são o melhor aval para o desenvolvimento 

destas novas fontes de energia.

A Isolux Corsán está presente no âmbito das 

energias renováveis, tanto na área da solar 

fotovoltaica, através da T-Solar, pioneira no 

desenvolvimento da energia solar median-

te painéis de capa fina de silício, como na 

colocação em funcionamento de instalações 

fotovoltaicas.

Por seu turno, a Infinita Renovables desenvol-

ve a sua actividade no âmbito dos biocom-

bustíveis, com dois centros de produção em 

Castellón e Ferrol, e o Grupo também já se 

encontra com força na área da energia eólica, 

como promotor e gerador.

A construção e colocação em funcionamento 

de instalações solares fotovoltaicas é uma 

actividade estratégica para a Isolux Corsán, 

que se tem debruçado no desenvolvimento 

da mesma.

O objectivo é assegurar a construção e colo-

cação em funcionamento de um conjunto de 

instalações de potência conjunta não inferior 

a 120 MW anteriormente a 15 de Julho de 

2008.

OBRAS EM EXECUÇÃO EM 2007

₪ Construção e colocação em funcionamento do parque solar FV, com uma potência total 

de 1.865 kWp em Donadío, em Úbeda (Jaén). 19 instalações fotovoltaicas de 98,175 kWp 

com estrutura fixa.

₪ Construção e colocação em funcionamento de instalação solar FV ligada à rede de 95 kWp 

em Villanueva de la Reina (Jaén). Cliente: Câmara Municipal de Villanueva de la Reina.

₪ Construção e colocação em funcionamento de instalação solar FV ligada à rede de 94 kWp 

em Bedmar (Jaén). Cliente: Câmara Municipal de Bedmar.

₪ Projecto e execução da horta solar orientável com descarga para a rede em Rincón de Soto 

(La Rioja). Cliente: Câmara Municipal de Rincón de Soto.

₪ Projecto e execução da horta solar orientável com descarga para a rede em San Asensio 

(La Rioja). Cliente: Câmara Municipal de San Asensio.

₪ Construção de um parque solar FV orientável para ligação à rede na localidade de Cuarte, 

Huesca. Cliente: Energías Solares de Cuarte S.L.
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T-SOLAR

A T-Solar Global dedica-se à produção e 

comercialização de placas de energia solar 

fotovoltaica e à operação de grandes ins-

talações e parques solares fotovoltaicos, 

fundamentada na geração de energia solar 

mediante painéis de capa fina de silício – uma 

iniciativa pioneira na Europa –, um produto 

mais ecológico e com um melhor payback, ao 

permitir um uso mais eficiente do silício, uma 

menor intensidade energética na sua produ-

ção – até 30% menos do que no caso do 

silício cristalino – e oferecer uma produção de 

energia por unidade de potência entre 10% e 

15% superior à dos produtos tradicionais.

Em 2007, foram desenvolvidos os trabalhos 

de construção da fábrica, situada no parque 

tecnológico da Galiza (Orense), que dará iní-

cio à sua produção em 2008.

As vantagens do produto desenvolvido pela 

empresa são inquestionáveis no que se refere 

a custo, potência, fiabilidade e estética, com o 

valor acrescentado de ser o painel de capa fina 

mais potente do mercado (350 Wp- 5,7 m2).

INFINITA RENOVABLES

A Infinita Renovables é uma empresa dedica-

da à produção e comercialização de combus-

tíveis constituída em inícios de 2006, com o 

objectivo de liderar o vigoroso mercado dos 

biocombustíveis a nível europeu, satisfazen-

do os mais altos níveis de qualidade ofereci-

dos pela tecnologia de ponta desenvolvida 

por Desmet Ballestra.

Com uma capacidade de 900 mil toneladas 

métricas de produção anual, o investimento 

inicial alcança os 300 milhões de euros para a 

colocação em funcionamento das suas duas 

fábricas de Castellón e Ferrol (A Coruña).

A sua vincada vocação internacional evi-

dencia-se nos seus planos de negócio, que 

prevêem destinar 50% da produção de bio-

diesel ao mercado exterior, contando com 

petroleiras e operadoras grossistas como 

clientes preferentes.
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BIOCOMBUSTÍVEIS

A actividade em biocombustíveis centrou a 

sua actividade em 2007 no desenvolvimento 

dos dois centros de produção de biodiesel de 

Infinita Renovables, situadas em Ferrol e Cas-

tellón, dois contratos aos quais se somou a 

construção de uma fábrica de biodiesel para 

Iniciativas Bioenergéticas S.L., na localidade 

de Calahorra (La Rioja).

Em Fevereiro de 2007, obteve-se a contra-

tação da obra para o desenvolvimento da 

fábrica de Calahorra, que produzirá 250 mil 

toneladas por ano de biodiesel a partir de 

óleos vegetais crus de soja, colza e palma, 

mediante um processo de transesterificação 

com a tecnologia GEA-Westfalia. O prazo 

de execução é de 20 meses e o orçamento, 

de 39 milhões de euros, para uma fábrica 

de modalidade “chave na mão”, em que a 

empresa irá desenvolver todo o processo, 

desde a engenharia à construção, passando 

pela gestão de compras e a colocação em 

funcionamento.

A fábrica de biodiesel de Castellón, para a 

Infinita Renovables, situada na bacia sul do 

porto de Castellón, tem um prazo de exe-

cução de 18 meses, um orçamento de 131 

milhões de euros e está inserido na modalida-

de “chave na mão”. A sua produção alcança 

as 600 mil toneladas de biodiesel por ano, 

obtido a partir de óleos crus de soja, palma 

e colza mediante a tecnologia de Desmet 

Ballestra.

A fábrica de biodiesel para a Infinita Renova-

bles no porto exterior de Ferrol (A Coruña), 

construído de acordo com a modalidade 

“chave na mão”, conta com um prazo de 

execução de 18 meses e um orçamento de 

78 milhões de euros. A produção da fábrica 

alcançará anualmente as 300 mil toneladas 

de biodiesel, obtido a partir de óleos crus de 

soja, palma e colza mediante a tecnologia de 

Desmet Ballestra.

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES EM 2007

Obra

Fábrica de biodiesel no Porto  

de Castellón

Fábrica de biodiesel no porto de Ferrol 

(A Coruña)

Fábrica de biodiesel em Calahorra  

(La Rioja)

Fábrica de biodiesel em Andújar (Jaén)
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A 31 de Dezembro

2007

ACTIVOS

Activos não correntes

Imobilizado material 180.337

Fundo de comércio 522.864

Activos intangíveis 39.138

Activos intangíveis atribuídos a projectos 425.693

Otro inmovilizado asignado a proyectos 118.212

Activos por impostos diferidos 51.532

Activos financeiros disponíveis para a venda 15.623

Outras contas a cobrar a receber 10.356

Instrumentos financeiros derivados 29.594

Instrumentos financieros derivados 17.437

1.410.786

Activos correntes 

Existências 227.312

Clientes e outras contas a receber 1.360.362

Activos financeiros a valor razoável com mudanças em resultados 3.564

Instrumentos financeiros derivados 3.436

Numerário e equivalentes ao numerário 288.891

1.883.565

Total activos 3.294.351

BALANÇO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA 
(em milhares de euros)
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BALANÇO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA 
(em milhares de euros)

 

(continuação)

A 31 de Dezembro

2007

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas da Sociedade

Capital social 17.463

Prémio de emissão 470.634

Reserva legal 3.493

Reserva de cobertura 5.993

Diferenças de conversão acumuladas 8.184

Ganhos acumulados 159.914

Dividendo provisório (49.770)

Interesses minoritários 33.595

Total património líquido 649.506

PASSIVOS

Passivos não correntes

Financiamento sem recurso a longo prazo atribuído a projectos 358.969

Recursos alheios 249.340

Passivos por impostos diferidos 27.698

Obrigações por contribuições a empregados –

Provisões para outros passivos e despesas 21.782

Instrumentos financeiros derivados 378

Outras contas a pagar 35.573

693.740

Passivos correntes

Fornecedores e outras contas a pagar 1.688.544

Passivos por imposto corrente 5.357

Financiamento sem recurso a curto prazo 37.606

Recursos alheios 166.139

Instrumentos financeiros derivados 309

Provisões para outros passivos e despesas 53.150

1.951.105

Total passivos 2.644.845

Total património líquido e passivos 3.294.351
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Exercício encerrado  
a 31 de Dezembro 2007

2007

Total receitas de exploração 2.415.465

Volume de negócios 2.173.104

Outras receitas de exploração 35.459

Variação de existências 55.021

Trabalhos realizados pelo Grupo para o respectivo imobilizado 151.881

Total despesas de exploração (2.253.765)

Consumo e outras despesas externas (1.582.303)

Despesas com contribuições para os empregados (319.353)

Amortização e encargos por perdas por deterioração de valor (24.167)

Variações de provisões de tráfico (5.125)

Outros gastos de exploração (322.817)

Resultado de exploração 161.700

Despesas financeiras (71.516)

Ganhos financeiros 40.593

Resultado financeiro líquido (30.923)

Participação no resultado de associadas (4.670)

Outros ganhos e despesas –

Resultado antes de dedução de impostos 126.107

Imposto sobre os ganhos (38.467)

Resultado do exercício  87.640

Atribuível a:

Accionistas da Sociedade 87.177

Interesses minoritários 463

87.640

Ganhos por acção atribuíveis aos accionistas da Sociedade ao longo do exercício –  

Básicos e diluídos (euros por acção)
1,00

CONTA DE PERDAS E GANHOS CONSOLIDADA 
(em milhares de euros)
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Abordagem

A Isolux Corsán, para além da criação de 

riqueza e emprego através da sua actividade 

empresarial, também assume compromissos 

de ordem económica, social e meio ambien-

tal, a fim de contribuir para o progresso social 

e económico e para o desenvolvimento sus-

tentável, que integram a sua política de res-

ponsabilidade corporativa (RC).

A RC é concebida como um instrumento que 

contribui para a criação de valor acrescenta-

do e integra-se nas várias políticas e activi-

dades do Grupo, estendendo-se a todos os 

processos e sistemas de gestão, tendo em 

vista a melhoria contínua e a excelência, per-

mitindo conhecer e atender às expectativas 

dos seus grupos de interesse.

O compromisso com  
a Responsabilidade  
Corporativa da Isolux Corsán

Em suma, o Grupo está a construir um 

modelo de empresa capaz de compatibili-

zar objectivos ambiciosos de crescimento e 

rentabilidade com a incorporação dos aspec-

tos sociais e ambientais, contribuindo assim 

para um desenvolvimento mais sustentável. 

Aposta em tornar-se uma organização que 

proporcione um maior nível de informação e 

transparência e que avance numa maior par-

ticipação dos seus empregados. Uma empre-

sa melhor e mais qualificada para enfrentar 

os novos desafios e as novas exigências que 

nos apresenta a sociedade actual, a mudança 

climática, os movimentos migratórios, a ges-

tão do talento e a inclusão de colectivos em 

risco de exclusão, entre outros.
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Os principais Grupos de Interesse

Um dos aspectos relevantes dentro da estra-

tégia de RC que a empresa está a levar a cabo 

é a identificação dos seus principais grupos, 

entendendo por estes “todos os colectivos 

que têm um interesse legítimo na empre-

sa”. Para tal, no exercício de 2007, o Grupo 

efectuou diversas reuniões de trabalho com 

o objectivo de identificar os seus principais 

grupos de interesse.

Identificação de Grupos de Interesse

Os principais grupos de interesse identifica-

dos pela organização são os seguintes:

₪ Empregados.

₪ Clientes.

₪ Accionistas.

₪ Fornecedores.

₪ Sociedade.

₪ Organismos Reguladores.

₪ Sócios de Negócio.

Melhoria contínua e  
a preservação do ambiente 
em que opera

A Isolux Corsán aposta firmemente pela 

melhoria contínua da qualidade dos produ-

tos que oferece e os serviços que presta, 

esforçando-se por aumentar a satisfação 

dos seus clientes e dando especial atenção 

à protecção do meio ambiente em todas as 

suas acções.

Ano após ano, mantém o seu compromisso 

com o desenvolvimento e o bem-estar da 

sociedade e com uma determinada manei-

ra de trabalhar orientada para a satisfação 

das necessidades dos seus clientes. Tudo 

isto está fielmente reflectido nas políticas de 

qualidade e gestão ambiental que a Direcção 

do Grupo definiu com carácter obrigatório.
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Política de Gestão da Qualidade

O Grupo é consciente de que o crescimento 

e a competitividade das sociedades que o 

constituem dependem intimamente do nível 

de satisfação dos seus clientes com os pro-

dutos e serviços. Por essa razão, foi adopta-

da uma Política de Qualidade, como modelo 

para o desempenho das suas actividades e 

como referência para os seus sistemas de 

gestão da qualidade.

Mediante a referida política, o Grupo manifes-

ta e assume os seguintes compromissos:

₪ Desenvolver e implementar sistemas de 

gestão da qualidade adequados à orga-

nização e em conformidade com os prin-

cípios estabelecidos na norma UNE-EN 

9001:2000 e nesta política, adoptar medi-

das que permitam melhor continuamente a 

eficácia dos sistemas implementados.

₪ Cumprir os requisitos aplicáveis aos pro-

dutos e serviços fornecidos, conforme o 

exijam a legislação vigente e as especifi-

cações dos clientes para os quais são rea-

lizados. Respeitar os acordos alcançados 

com os clientes e tomar em consideração 

as expectativas destes.

 

₪ Optimizar a gestão dos processos e meto-

dologias de trabalho, da informação, dos 

fornecimentos, recursos e capacidades 

e das relações internas ou externas, que 

entram em jogo no desenvolvimento das 

actividades.

₪ Estabelecer e controlar o cumprimento de 

objectivos coerentes com esta política e 

em conformidade com as capacidades da 

organização. Assegurar que estes objecti-

vos contribuem para melhorar a qualidade 

dos produtos e serviços e para a eficácia 

do Sistema de Gestão de Qualidade.

₪ Rever periodicamente esta política para 

manter o alinhamento da mesma com a 

visão e objectivos estratégicos da Direc-

ção e com as necessidades detectadas em 

determinado momento no seio do merca-

do, social e natural, no desenvolvimento 

das actividades do negócio.

₪ A Direcção assegura a implementação das 

medidas necessárias para obter o conheci-

mento e o compromisso com esta Política 

de Qualidade de todos os membros da 

organização e que a mesma esteja à dis-

posição de qualquer parte interessada.
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Política de Gestão Ambiental

De igual forma, outro dos princípios funda-

mentais que regem a actuação do Grupo 

em relação à sociedade é o respeito pelo 

meio ambiente. Para o desenvolvimento 

deste objectivo essencial, aplica-se uma 

estratégia baseada no controlo rigoroso de 

todas as suas actividades e leva a cabo uma 

aposta muito forte na inovação tecnológica 

com o objectivo de consolidar o seu projecto 

empresarial.

A Direcção do Grupo é consciente de que 

o respeito pelo ambiente e a sua resposta 

perante a sociedade em matéria ambiental 

são elementos decisivos para a permanência 

e desenvolvimento no mercado das socie-

dades que o constituem.  Por essa razão, foi 

adoptada uma Política Ambiental Corpora-

tiva, como modelo para o desempenho das 

suas actividades e como referência para os 

seus sistemas de gestão ambiental.

Mediante a referida política, o Grupo manifes-

ta e assume os seguintes compromissos:

₪ Desenvolver e implementar sistemas de 

gestão ambiental adequados à organi-

zação e em conformidade com os princí-

pios estabelecidos na norma UNE-EN ISO 

14001:2004 e, nesta política, adoptar medi-

das que permitam melhorar continuamente 

a eficácia dos sistemas implementados.

₪ Estabelecer e controlar o cumprimento de 

objectivos e metas ambientais coerentes 

com esta política e em conformidade com 

as capacidades da organização. Assegurar 

que estes objectivos e metas contribuem 

para acrescentar progressivamente o seu 

bom comportamento meio ambiental e a 

eficácia do Sistema de Gestão Ambiental.

₪ Aplicar práticas destinadas à prevenção e 

redução da poluição, tentando minimizar 

impactos ambientais mais significativos.

₪ Cumprir a legislação ambiental aplicável e 

outros requisitos ambientais que a orga-

nização subscrever, relacionados com os 

seus aspectos meios ambientais. Manter 

a informação correspondente disponível e 

convenientemente actualizada.

₪ Rever periodicamente esta política para 

manter o alinhamento da mesma com a 

visão e objectivos estratégicos da Direc-

ção e com as necessidades detectadas em 

determinado momento no seio do mercado, 

social e natural, no qual desenvolve a sua 

actividade.

₪ A Direcção assegura a implementação das 

medidas necessárias para obter o conhe-

cimento e o compromisso com esta Polí-

tica de Ambiental de todos os membros 

da organização e dos seus colaboradores 

externos.   Nessa medida, assegura que 

a mesma esteja à disposição de qualquer 

parte interessada e do público em geral.
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Capital humano e ambiente de trabalho

Os empregados constituem um dos seus gru-

pos de interesse prioritários e é consciente de 

que são a base do êxito da organização. Por 

isso, investe no seu capital humano e cria um 

ambiente de trabalho adequado, que fomente 

o crescimento pessoal e profissional, asse-

gurando o envolvimento e a motivação no 

desempenho da sua actividade diária.

O eixo estratégico do Grupo em termos de 

recursos humanos está orientado para o 

compromisso de toda a organização, das 

pessoas que a integram, com o projecto da 

empresa. Neste sentido, tenta dar resposta 

às possíveis expectativas deste colectivo, em 

função das características do mesmo.

Política de Recursos Humanos

O eixo central da Política de Recursos 

Humano do Grupo é o respeito do direito 

do trabalhadores a serem representados e a 

participarem em negociações sobre as suas 

condições laborais, assim como a não dis-

criminação por motivos de raça, cor, sexo, 

religião, opinião política ou origem social. Tal 

inscreve-se no âmbito das disposições legais 

e regulamentares nacionais de cada um dos 

Estados em que está presente, assim como 

no cumprimento das normas internacionais 

do trabalho (OIT).

Além do mais, a Política de Recursos tem 

como objectivo dotar o conjunto da orga-

nização de uma série de ferramentas de 

gestão que permitam alcançar os objectivos 

essenciais previstos no Plano Estratégico. 

Para tal, o Grupo considera essencial exis-

tir uma conciliação entre a sua Política de 

Recursos Humanos e o Plano Estratégico da 

empresa. 

responsabilidade social corporativa /
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/ responsabilidade social corporativa

Mediante a referida política, o Grupo manifes-

ta e assume os seguintes compromissos:

₪ Contribui para a eliminação de qualquer 

tipo de trabalho forçado ou obrigatório, 

assim como a abolição efectiva do traba-

lho infantil.

₪ Adopta em qualquer situação e lugar as 

medidas adequadas que garantam a saúde 

e a segurança no trabalho em todas as 

suas actividades.

₪ Emprega na suas actividades o pessoal 

local e proporciona-lhes a devida forma-

ção, com o objectivo de melhorar os níveis 

de qualificação profissional deste.

₪ Estabelece uma política de transparência 

em relação à informação económica e 

social transmitida aos trabalhadores.

₪ Fomenta a formação e o desenvolvimento 

profissional de todos os trabalhadores.

Ao longo deste exercício, o Grupo concebeu 

um Manual de Recepção com o fim de ampliar 

a informação laboral básica da empresa e os 

procedimentos administrativos que contem-

plava no Manual de Boas-vindas, que estava 

a usar até à data. Esta informação contempla 

os seguintes aspectos:

₪ Informação organizacional: história, cifras, 

organização, políticas de qualidade, riscos 

laborais, etc.

₪ Informação sobre a gestão de recursos 

humanos: selecção, formação, carreira 

profissional, etc.




