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Luis Delso Heras | Presidente

Hoje somos mais fortes
Escrever sobre o ano de 2012 é recapitular sobre 
desafios superados com fortaleza e determina-
ção. Repassando os acontecimentos do último 
ano, descobrimos o alcance real do trabalho re-
alizado. Este relatório contém os objetivos e os 
resultados que avalizam a capacidade do Gru-
po Isolux Corsán para continuar sua expansão 
internacional e consolidar sua atividade em um 
contexto de crise econômica global. Nossa maior 
conquista foi alcançar os objetivos previstos em 
um momento complexo e incerto, durante um 
dos piores anos da recessão que afetou espe-
cialmente os países da União Europeia. 

Apesar da queda generalizada da atividade, os 
resultados alcançados em 2012 pelo Grupo de-
monstraram, uma vez mais, nossa capacidade 
de adaptação a ambientes difíceis. A expansão 
internacional da empresa, em constante cresci-
mento, foi imprescindível para que os resultados 
do passado exercício alcancem os melhores re-
sultados de nossa dilatada história. Um encerra-
mento satisfatório em um ciclo crítico da econo-
mia mundial.

Em 2012 situamos a carteira de negócio em 
46.481 milhões de euros, 7,8% a mais que no 
ano anterior, e as receitas em 3.410 M€, supe-

rando também o resultado de 2011. O EBITDA 
voltou a bater seu recorde histórico, alcançando 
os 521 M€. 

A participação do maior gestor de planos de 
pensões canadense PSP (Public Sector Invest-
ment Board) no negócio de concessões de in-
fraestruturas com uma entrada de capital de 500 
M€ é, sem dúvida, um dos principais objetivos 
de 2012. Esta operação representou a criação 
da filial Isolux Infrastructure tal como hoje a co-
nhecemos e reforça os planos de expansão da 
empresa. Também, significa um reconhecimento 
ao posicionamento da Isolux Corsán no mercado 
internacional e revela a confiança que gera nossa 
empresa para enfrentar grandes projetos de infra-
estruturas viárias e energéticas. 

A Isolux Infrastructure administra a concessão 
de rodovias, linhas de transmissão de energia 
de alta tensão e usinas de geração de energia 
fotovoltaica com 6.900 M€ de investimento em 
seus ativos.

Os desafios alcançados em 2012 não foram 
somente financeiros. No último ano foram exe-
cutados projetos estratégicos e de grande en-
vergadura, como o do Amazonas. A constru-
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ção de 1.191 km de linhas de transmissão de 
alta tensão através da floresta amazônica é um 
desafio extraordinário que em 2012 teve seu 
máximo avanço. Alteamento de mais de 1.800 
torres de alta tensão, duas delas de 295 metros 
de altura que cruzam o rio Amazonas. As linhas 
permitem a conexão das localidades de Manaus 
e Macapá ao sistema elétrico nacional do Brasil. 
O respeito ao meio ambiente desta reserva na-
tural do planeta foi plasmado em cada atuação 
da nossa equipe.

Esta execução, de grande importância para o 
desenvolvimento do Brasil, soma-se à admi-
nistração de 680 km de rodovias no estado da 
Bahia e à concessão de 3.279 km de linhas de 
alta tensão no país. 

A construção de 605 km de linhas de transmis-
são no Texas foi outro dos projetos que mais 
avançou no último ano, consolidando nossa ati-
vidade nos EUA, um mercado estratégico cheio 
de oportunidades no setor das infraestruturas, 
onde o Grupo está interessado em diversificar 
seu negócio. 

No México, finalizamos um importante nó de co-
municações com a rodovia Perote - Banderilla 

e o rodonael de Xalapa, um país onde a Isolux 
Corsán começou a expansão do negócio de in-
fraestruturas viárias há mais de vinte anos.

Igualmente, a presença do Grupo no continente 
asiático aumenta a cada ano e nossa atividade já 
abrange nove países, entre eles a Índia continua 
sendo o mais importante. Pela primeira vez, obti-
vemos contratos na Armênia e Uzbequistão para 
a construção de infraestruturas viárias. 

O Grupo também ampliou sua presença na Áfri-
ca com grandes projetos vinculados à produção, 
transporte e distribuição de energia em uma 
dezena de países, e nas áreas ambiental e de 
infraestruturas.

Na Espanha, um dos países mais castigados 
pela desaceleração econômica, a drástica queda 
da licitação pública não impediu o Grupo obter 
adjudicações de projetos e manter a atividade em 
todas as áreas de negócio da empresa. 

O esforço de todos os que fazemos parte da Iso-
lux Corsán reflete-se nestes resultados. Trabalha-
mos como uma grande equipe e agora enfrenta-
mos o futuro com otimismo e com a segurança 
de que estes tempos difíceis nos fortalecem.

Relatório de Atividades
IC | Carta do Presidente
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Comitê Executivo
Francisco José García Martín | Diretor Executivo

Manuel García Mateos | Diretor Geral de Finanças

Antonio Martínez Borrallo | Secretário Geral

Jesús de Isidro Serrano | Diretor Geral de Administração, Controle de Gestão e Meios

Ana Rodera Tobal | Diretora Geral de Recursos Corporativos

Óscar Vía Ozalla | Diretor Geral de Desenvolvimento de Negócio

Antonio González Torralbo | Diretor Geral de Infraestruturas e Atividades Industriais

Francisco Martín Morales de Castilla | Diretor Geral de Energia

(31 de dezembro de 2012)
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Conselho de Administração
Presidente

Luis Delso Heras 

Vice-presidente

José Gomis Cañete 

Vogais

Francisco José García Martín 
Antonio Portela Álvarez 
Ángel Serrano Martínez-Estéllez 
Antonio Hernández Mancha 
Francisco Moure Bourio 
Javier Gómez Navarro Navarrete 
José Luis Ros Maorad 
Serafín González Morcillo 
Jordi Mercader Miró 
José María de Torres Zabala 
Salvador Alemany Mas 
Francesc Bellavista Auladell
Vicente Sánchez Álvarez

Secretário 

Juan Francisco Falcón Ravelo

(31 de dezembro de 2012)

IC | Órgãos de Governo
Relatório de Atividades
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O Grupo
em Números
Presença Internacional
Europa
Espanha
Itália
Polônia
Portugal
Reino Unido

América
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
EUA
Guatemala
México
Nicarágua
Panamá
Peru
Porto Rico
Uruguai

Ásia
Arabia Saudí
Armênia
Bangladesh
Índia
Jordânia
Kuwait
Omã
Qatar
Uzbequistão

África
Angola
Argélia
Gabão
Guiné Equatorial
Marrocos
Mauritânia
Moçambique
Quênia
Uganda
Senegal

América
51%

10
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32,6%1,1% 7,8%

2007 2008 2009 2010 2011

191
252 255

311

393

EBITDA

NACIONAL INTERNACIONAL

M€
2012

521

2007 2008 2009 2010

2.415

3.317
3.018

3.240

Receitas

M€
2011

3.372

2012

3.410

2007 2008 2009 2010

9.473

15.565

25.838
30.180

Carteira

M€
2011

43.110

2012

46.481

Receitas por área
geográfica (%)África

5%

Ásia
12%

Europa
32%

3.410 M€ 521M€ 46.481M€

77%

23% 78%

22%

57% 49%
37% 32%

43%
51% 63% 68%

60%
40%

57%

79%
82%

77%
82%

43% 21% 18% 23% 18%

IC | O Grupo em Números
Relatório de Atividades
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UUma estratégia em expansão
A estratégia de expansão e diversificação segui-
da por Isolux Corsán no mercado internacional 
durante os últimos anos permitiu alcançar, em 
2012, uma carteira de negócio de 46.481 mi-
lhões de euros, sendo 82,4% procedente do 
exterior. A crise econômica global não impediu 
à empresa aumentar suas receitas internacio-
nais até alcançar os 1.973 M€, que representam 
68,3% do volume de negócio. 

Em 2012, o gestor de planos de pensões ca-
nadense PSP (Public Sector Investment Board) 
investiu 500 M€ em Isolux Infrastructure, filial da 
Isolux Corsán que administra a concessão de 
rodovias, linhas de transmissão de alta tensão e 
usinas de geração de energia solar fotovoltaica. 
Esta operação reforça a capacidade de cresci-
mento da empresa e reconhece o posicionamen-
to do Grupo no mercado internacional. 

A Isolux Corsán encerrou 2012 com presença em 
38 países de quatro continentes. Por áreas geo-
gráficas, a América consolida sua importância e 
alcança uma porcentagem de 51% do volume 
de negócio do Grupo, seguida da Europa (32%), 
Ásia (12%) e África (5%). 

América: Brasil, EUA e México, principais mercados

No Brasil, um dos países estratégicos da nova 
economia mundial, a empresa tem fortalecido 
sua presença com novas adjudicações. 

O Grupo conseguiu o contrato da segunda fase 
das obras da linha 4 do metrô de São Paulo, 
com um orçamento total de execução de 239 
M€. Este projeto atenderá a necessidade de 
transporte público na área metropolitana desta 
cidade e prestará serviço a um milhão de passa-
geiros por dia. Além disso, a empresa construi-
rá o primeiro lote do trecho norte do Rodoanel 
Mário Covas, a única via de contorno de São 
Paulo, com uma extensão de 6,42 km e um in-
vestimento de 238 M€.

Neste país, a Isolux Corsán mantém sua ativi-
dade em todas as áreas de negócio. Constrói e 
explora 680 km de rodovias no estado da Bahia, 
com um investimento total de 710 M€, e con-
ta com 3.279 km de linhas de transmissão de 
alta tensão e subestações associadas. Também, 
constrói 1.191 km de linhas de alta tensão de 
500 kV e 230 kV que conectarão Manaus e Ma-
capá ao sistema elétrico nacional atravessando a 
floresta amazônica.

O Grupo aumentou sua presença nos EUA 
consolidando suas operações no Texas, onde 
avança a construção de 605 km de linhas de 
transmissão através da WETT (Wind Energy 
Transmission Texas). A Isolux Corsán é conscien-
te da importância deste país nos seus planos de 
desenvolvimento internacional e atualmente es-
tão estudando interessantes oportunidades de 
negócios em linhas de transmissão e em energia.

12
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A finalização da rodovia Perote - Banderilla e do 
rodonael Xalapa é o grande objetivo da atividade 
da Isolux Corsán no México em 2012, ano em 
que foram conseguidas novas adjudicações na 
área da construção.

Na Colômbia, a empresa constrói o cais do Porto 
Bahía, em Cartagena das Índias, uma infraestru-
tura com duas posições de atracação que terá 
uma capacidade inicial de armazenamento de 
um milhão de barris em cinco tanques. O mon-
tante desta adjudicação é de 149 M€. A Isolux 
Corsán também desenvolve neste país um pro-
jeto EPC de uma usina de bioetanol para a em-
presa local Bioenergy.

Em paralelo, a empresa entrou no mercado de 
energia solar fotovoltaica na América Latina com 
a construção e operação das usinas de Majes e 
Repartición, em Arequipa (Peru).

Ásia: Índia, centro da estratégia

Na Índia, um dos países com maior potencial 
da Ásia e um dos mais importantes para a 
Isolux Corsán, o Grupo é o primeiro promotor 
europeu de grandes infraestruturas, graças 
aos 700 km das quatro rodovias que tem em 
concessão e construção. Também trabalha 
na execução de várias linhas de transmissão 
em Uttar - Pradesh, participa na ampliação de 
duas subestações de 132 kV em Maharashtra 

e executa as instalações do centro comercial 
de Mohali.

A empresa expandiu a divisão de Construção en-
trando pela primeira vez na Armênia com um con-
trato de mais de 191 M€, considerado o maior pro-
jeto de infraestruturas viárias adjudicado neste país, 
para a construção de mais de 90 km de rodovias.

Em Bangladesh, foi assinado um acordo com a 
General Electric para a aquisição de uma turbina 
para a construção da usina de ciclo combinado que 
a Isolux Corsán está executando em Siddhirganj.

Além disso, o Grupo conseguiu seu primeiro con-
trato em Uzbequistão, no valor de mais de 133,7 
M€, para a construção de 58 km de rodovias nas 
regiões de Tashkent e Andiján, ao noroeste do 
país. Trata-se de uma das conexões mais impor-
tantes e estratégicas para o transporte de passa-
geiros e mercadorias. 

África: expansão e desenvolvimento

O Grupo resultou adjudicatário de um projeto im-
portante para construir cinco subestações elétri-
cas na República de Uganda que conectará as 
redes deste país com seus vizinhos Quênia e Ru-
anda, com um orçamento de 26,3 M€. Executará 
seu primeiro projeto na área de Infraestruturas no 
Senegal, país no qual construirá 194 km da rodo-
via RN6 e a ponte de Kolda.

IC | Presença Internacional
Relatório de Atividades
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15

01

Vocação 
internacional
A área de Concessões volta a posicionar-se 
como uma das mais estratégicas do Grupo. 
Em 2012, o administrador de planos de pen-
sões canadense PSP Investments (Public 
Sector Pension) entrou no capital da Isolux 
Infrastructure, filial do Grupo que engloba o 
negócio de concessões de rodovias, linhas 
de transmissão e energia solar fotovoltaica 
em diversos países do mundo. Além disso, o 
Grupo administra, em regime de concessão, 
a construção, o financiamento e a operação 
de parques eólicos e o negócio de estacio-
namentos na Espanha.

Concessões
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As concessões de linhas de transmissão concentram-se na Índia, Brasil e EUA.

Ao longo de 2012, a empresa realizou um grande 
avanço nas obras de construção dos projetos de 
linhas transmissão, preparando a entrada em ope-
ração de vários deles durante 2013.

No Brasil, a Isolux Corsán conta com 3.279 km 
de linhas de transmissão de alta tensão, a maioria 
delas em operação. Neste país, onde a empre-
sa trabalha há mais de dez anos, executa-se um 
dos projetos de maior complexidade do Grupo: 
a construção de 1.191 km de linhas de trans-
missão no Amazonas. Quase todos os trechos 
correspondentes à linha JTE foram finalizados em 
dezembro de 2012, entrando em operação em 
fevereiro de 2013.

As concessões de linhas de transmissão adminis-
tradas pela filial Isolux Infrastructure concentram-se 

nos três países mais estratégicos para o Grupo: 
Índia, Brasil e EUA. 

A Isolux Corsán constrói 1.600 km de linhas de alta 
tensão em Uttar Pradesh, Índia. A empresa conse-
guiu entrar no mercado energético indiano com o 
maior contrato do país em 2011 para a construção 
e administração de linhas de 765 kV e 400 kV, duas 
subestações GIS e três subestações AIS, durante 
37,5 anos.

WETT: Prêmio Project Finance 2011 à transação 
do ano

Nos EUA, a empresa administra, em consórcio com 
o fundo de investimento canadense Brookfield As-
set Management, um total de 605 km de linhas 
de transmissão no Texas, através da WETT (Wind 

Linha Wind Energy Transmission Texas (WETT) | Estados Unidos

SSólida experiência no 
mercado energético

5.484 
km delinhas de 
transmissão de 
alta tensão em 
concessão no 

mundo, das quais 
34% estão em 

operação

16
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Energy Transmission Texas). Em 2012, o projeto re-
cebeu o prêmio Project Finance 2011 à transação 
do ano pelo inovador da estrutura escolhida e os 
acordos assinados para o EPC, bem como pelos 
níveis de alavancamento conseguidos para o finan-
ciamento do projeto.

Em 2012, a WETT alcançou o equador na exe-
cução do projeto e no desenvolvimento dos seus 
centros e equipamentos de controle, e chegou ao 

nível ótimo para sua certificação. Com este projeto, 
a Isolux Corsán converte-se na primeira empresa 
não americana em obter uma concessão de um 
dos trechos desta grande infraestrutura. As linhas 
transportarão a energia produzida pelos parques 
eólicos do noroeste do Estado do Texas para o su-
deste. É nesta zona do país onde se concentra a 
maior parte da indústria e da população em torno 
das grandes cidades deste Estado, Dallas e San 
Antonio.

01 | Concessões | Linhas de Transmissão 

*Em fase de construção em dezembro de 2012 e entrada em operação em fevereiro de 2013.
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Principais projetos

Linhas Km Situação País

Uttar Pradesh 1.600 Em construção Índia

JTE - Jauru Transmissora de Energia 940 Construção / Em operação* Brasil

IENNE - Interligação Elétrica Norte e Nordeste 720 Em operação Brasil

LMTE - Linhas de Macapá 683 Em construção Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 Em construção EUA

LXTE - Linhas de Xingu 508 Em construção Brasil

LTTE - Linhas de Taubaté 247 Em construção Brasil

CPTE - Cachoeira Paulista 181 Em operação Brasil

Relatório de Atividades

17

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   17Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   17 12/08/13   11:5912/08/13   11:59



O Grupo, através da Isolux Infrastructure, é o maior operador eu-
ropeu de concessões de rodovias na Índia. 

GGrande
gestor de
infraestruturas

1.400
km de rodovias 
em exploração 
no Brasil, Índia, 

México e Espanha

Atualmente, a Isolux Corsán constrói e administra 
1.610 km de rodovias no Brasil, Índia, México e 
Espanha, dos quais 1.400 km estão em opera-
ção. Estes ativos correspondem a oito rodovias 
em concessão, seis delas já abertas ao tráfego.

Em 2012, a empresa colocou em operação o 
último trecho da rodovia Perote - Banderilla e 
do rodonael Xalapa no México, um dos projetos 
mais emblemáticos do Grupo neste país. Com 
60 km de extensão e quatro faixas, esta rodovia é 
a mais moderna e segura do estado de Veracruz 
e representa um importante eixo logístico. Atual-
mente, a empresa administra 100% desta infra-
estrutura e a rodovia Saltillo - Monterrey e Saltillo 
Norte, de 95 km, por um período de concessão 
de 45 anos.

Refinanciamento no Brasil

A Isolux Corsán fechou o refinanciamento com 
o banco BNDES (Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e 
Social do Brasil) das infra-
estruturas que explora neste 
país: BR 116 - BR 324. O Brasil 
representa um importante mer-
cado estratégico para esta área 
de rodovias, já que atualmente opta 
por adjudicações do novo plano de 
infraestruturas do governo brasileiro, 
aumentando suas expectativas de con-
solidação e desenvolvimento.

O Grupo é o maior gestor europeu de con-
cessões de rodovias na Índia, onde conta com 
710 km de infraestruturas viárias. Administra 
quatro vias de alta velocidade (NH1, NH2, NH6 e 
NH8), das quais duas estão em operação e duas 
em construção.

Na Espanha, administra o trecho Madri - Ocaña, 
de 64 km, da Autovia A4 na modalidade de pe-
dágio-sombra.

Principais projetos

Rodovia Km Situação País

BR 116 - BR 324 Bahia 681 Em operação / construção Brasil

Rodovia NH1 Panipat - Jalandhar 291 Em operação / construção Índia

Rodovia NH2 Varanasi - Aurangabad 192 Em operação / construção Índia

Rodovia NH6 Gujarat - Maharashtra Border - Surat - Hazira Port 133 Em construção Índia

Rodovia NH8 Kishangarh - Ajmer - Beawar 94 Em construção Índia

Rodovia Saltillo - Monterrey e Saltillo Norte 95 Em operação México

Rodovia Perote - Banderilla e rodonael Xalapa 60 Em operação México

Rodovia A4, trecho Madri - Ocaña 64 Em operação Espanha

18
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Relatório de Atividades
01 | Concessões | Rodovias 

Praça de pedágio na rodovia Saltillo - Monterrey | México
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Parque solar de Majes | Peru

A T-Solar irrompe na Califórnia e Porto Rico e executa o maior projeto na América Latina 

O Grupo administra, através da T-Solar, filial da 
Isolux Infrastructure, 284,5 MW de energia solar 
fotovoltaica na Espanha, Itália, Peru, Índia, EUA 
e Porto Rico.

A T-Solar é um dos principais produtores inde-
pendentes no mercado de geração de eletrici-
dade de origem solar fotovoltaico -em termos 
de capacidade instalada- e mantém uma sólida 
aposta na expansão internacional.

Entre os principais objetivos de 2012, destaca-se 
a construção de duas novas usinas, que somam 
55 MW, na Califórnia e Porto Rico que entraram 
em operação em 2013. Com um investimento em 
ambos os projetos de mais de 160 milhões de dó-
lares, a nova usina da Califórnia fornecerá 52 GWh 
por ano ao sistema elétrico interconectado do 

país, ao passo que a usina de Porto Rico, situada 
no município de San Germán, irá gerar 48 GWh.

O Grupo mantém alianças com a MEAG, a so-
ciedade de administração de ativos da Munich 
Re -um dos principais grupos seguradores do 
mundo- e a firma de investimento global Kohl-
berg Kravis Roberts & Co. L.P.

A implantação de duas usinas solares fotovoltai-
cas no Peru, com 44 MW de potência instalada, 
foi outro dos grandes objetivos. Estes parques, 
Repartición e Majes, que foram inaugurados pelo 
presidente peruano Ollanta Humala, representa-
ram um investimento que excede os 165 milhões 
de dólares e constituem os primeiros projetos 
de energia solar fotovoltaica em grande escala 
na América Latina. Com uma capacidade para 

EEExpansão no
continente americano 

284,5
MW em operação e 

desenvolvimento
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produzir 80 GWh por ano, eletricidade suficiente 
para abastecer a uma população de 80.000 ha-
bitantes, estas usinas integram o contrato que o 
Governo do Peru adjudicou à T-Solar em 2010 
para o fornecimento de energia solar fotovoltai-
ca produzida na região de Arequipa durante 20 
anos. Em 2012, recebeu o prêmio Project Finan-
ce Latino-americano pelo financiamento destas 
usinas. Outro lugar em que a T-Solar está desen-

volvendo projetos é na Índia, onde a empresa 
conectou no final de 2012 sua segunda usina de 
12,3 MW em Gujarat.

Atualmente, a empresa administra 48 usinas so-
lares fotovoltaicas distribuídas na Europa, Ásia e 
América, que geram por ano mais de 320 GWh, o 
que equivale ao consumo anual médio de eletrici-
dade de uma população de mais de 114.000 lares.

01 | Concessões | Energia Solar Fotovoltaica

Usinas de energia solar fotovoltaica em concessão  | 2012

País Usinas Capacidade  instalada (MW) Situação

Espanha 34 161 Em operação

Itália 8 7,2 Em operação

Peru 2 44 Em operação

Índia 2 17,3 Em operação

Porto Rico 1 30 Em construção

Estados Unidos 1 25 Em construção
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Mais de 84% das vagas de estacionamento administradas pelo Grupo estão em exploração

A área de Concessões de Estacionamentos da 
Isolux Corsán aumentou seu volume de negócio 
em 2012, graças à implantação de novos proje-
tos, bem como à consolidação dos estaciona-
mentos já administrados pelo Grupo. 

A entrada em operação do estacionamento do 
Novo Hospital de Burgos, com um total de 1.378 
vagas de rotação, representou o aumento do 
número total de vagas em exploração até apro-
ximadamente 20.000. Do total de 23.568.vagas 
administradas pelo Grupo, 84,71% estão em 
funcionamento, 10,25% em fase de desenho e 
5,04% em construção

A consolidação do resto dos estacionamentos 
em fase de ramp up contribuiu também para 
melhorar o crescimento da empresa no que diz 
respeito ao ano anterior. 

A soma de ambos os fatores representou o en-
cerramento de 2012 com um volume de negócio 
de uns 10,7 M€, o que implica um crescimento 
porcentual de 13,21% no que diz respeito ao ano 
anterior. Tendo em vista os resultados de cres-
cimento, 2012 define-se como um exercício de 
consolidação da atividade para a área de Esta-
cionamentos da empresa. 

Atualmente, estão em construção o estaciona-
mento do Hospital Virgen de las Nieves de Gra-
nada e o dos Novos Juizados de Las Palmas de 
Grã Canária. Estas infraestruturas perfazem o 
total de 1.188 vagas em construção com uma 
previsão de inauguração ao longo de 2013. 

A adjudicação do estacionamento da Plaza Juan 
de Austria em Valladolid, com 789 vagas, foi ou-

tro dos objetivos significativos de 2012 para a 
área de Estacionamentos do Grupo. 

Desde 2006, a Isolux Corsán aumentou o nú-
mero de vagas de estacionamento em 16.471. 
Estes resultados são traduzidos em um cresci-

Consolidação
do negócio 

40,28% 
de crescimento 
médio do total 

de vagas em 
exploração nos 

últimos seis anos 
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01 | Concessões | Estacionamentos 

Total vagas de estacionamento | Espanha

Tipologia Nº de vagas % sobre o total

Vagas em exploração 19.964 84,71

Vagas em construção 1.188 5,04

Vagas em projeto 2.416 10,25

TOTAL 23.568
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mento médio ponderado de 22,14% de 2006 até 
2012. 

De forma paralela, o crescimento médio ponde-
rado do número de vagas em exploração durante 
os últimos seis anos é de 40,28%.

Estacionamento do Novo Hospital de Burgos  | Espanha
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Parques eólicos em concessão | 2012

Parque MW País

Loma Blanca IV 50 Argentina

Loma Blanca II 50 Argentina

Loma Blanca III-I 100 Argentina

Em 2012 fecha-se o financiamento do primeiro projeto de Loma Blanca 

Para onde sopra
o vento

74%
de avanço da obra 

na construção 
do parque eólico 
Loma Blanca na 

Argentina 

A Isolux Corsán acumula uma longa experiên-
cia na concepção, financiamento, construção e 
operação de parques eólicos, com 471 MW de 
potência acumulada em total. 

A empresa desenvolve 200 MW procedentes da 
adjudicação conseguida em 2010 em licitação 
pública com o governo argentino. O projeto de 
200 MW divide-se em quatro módulos de 50 
MW. O primeiro módulo de 50 MW é financiado 
mediante a emissão de obrigações, em uma 
operação financeira que obteve uma qualifi-
cação Fitch BBB.

Com um prazo de construção de 16 me-
ses, este módulo de Loma Blanca contem-
pla a construção e operação de uma usina de 
50 MW com 17 aerogeradores de 3 MW e 44 
km de linhas de 132 kV para a evacuação de 
energia do parque situado em Puerto Madryn. 
Em 2012 o avanço da obra alcançou 74%, 
prevendo-se a entrada em operação em junho 
de 2013.

Após a finalização dos dois primeiros módulos 
(100 MW), começará a construção dos dois últi-
mos, cuja entrada em operação se espera para 
maio de 2015.

Loma Blanca é 
um dos projetos de 
geração eólica mais importante da 
América do Sul, com um investimento total de 
510 M$. A Isolux Corsán continuou em 2012 
com sua estratégia de internacionalização na 
área de Concessões de Energia Eólica.
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01 | Concessões | Energia Eólica

05

03

07

06

04

IC

01

05

03

07

02

06

04

02

01

252

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   25Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   25 12/08/13   12:0012/08/13   12:00



Am
az

on
as

 (B
ra

sil
)

Ga
ler

ia 
de

 p
ro

je
to

s 
si

ng
ul

ar
es

Cruzando o Amazonas
A Isolux Corsán trabalha em plena região amazônica em uma das obras mais com-
plexas desenvolvidas pela empresa, que implica o primeiro cruzamento de cabos de 
transmissão sobre o rio Amazonas.

Transmissão 
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Em 2012, a empresa culminou a construção do 
cruzamento do rio Amazonas, de dois quilômetros 
de extensão, com duas torres de transmissão de 
295 m de altura.
Esta obra contempla a construção de 1.191 km de 
linhas de alta tensão: LXTE, de 500 kV e 2.400 MW; e 
LMTE, de 500 kV e 230 kV, com 2.400 MW e 900 MW 
respectivamente, que possibilitarão o uso de energias 
renováveis para o consumo elétrico da região de Ma-
naus, a maior cidade do Amazonas brasileiro.
Com 1.800 torres, a execução deste projeto requereu 
o uso de 26.000 km de cabo de alumínio, o equiva-
lente a mais da metade da circunferência da terra.
Para minimizar o impacto ambiental, a empresa li-
mitou a intervenção em áreas arborizadas, aprovei-
tando caminhos já existentes e transportes fluviais, 
e evitou os movimentos de terras em áreas naturais 
de drenagem.

A Torre Eiffel, em frente 
da torre de transmissão 
do cruzamento do rio 
Amazonas.

330 m 295 m

Linhas de Transmissão do Amazonas
Regulador: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
Investimento: 1.000 M€
Extensão: 1.191 km
Potência transmitida: 2.400 MW
Início da obra: 2009
Entrada em operação: 2013
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Rodovias
Primeira emissão de ativos de estradas no mercado mexicano.
Em 2012,  a lsolux Corsán realizou um importante esforço para conseguir o refinancia-
mento desta infraestrutura, que se consolidaria no início de 2013 com a obtenção de 
252 milhões de euros.
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01A rodovia Saltillo-Monterrey é uma infraestrutura 
imprescindível para os cinco milhões de pessoas 
que residem nas áreas metropolitanas das cida-
des de Saltillo e Monterrey, já que melhora a co-
nectividade e competitividade de uma das zonas 
mais dinâmicas da economia mexicana.
Entre os objetivos do projeto está a integração 
dos eixos pelos que circulam mais de 50% da 
troca comercial com os EUA.
Com uma extensão de 95 km, trata-se da pri-
meira rodovia que o Grupo colocou em operação 
no México, sob o regime de concessão, por um 
período de 45 anos. Entre suas estruturas desta-
case o viaduto Morones Prieto, com 450 metros 
de extensão e 16 apoios.

Rodovia Saltillo - Monterrey
Promotor: Secretaria de Comunicações e Transportes (SCT) do 
Governo do México
Orçamento: 285 M€
Extensão: 95 km
Período de concessão: 45 anos
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Solar
Primeiros projetos de energia solar em grande escala na América Latina
A T-Solar, filial da Isolux Infrastructure, iniciou suas operações no Peru com a implan-
tação de duas usinas solares que dispõem de energia para abastecer a 80.000 pes-
soas e que foram inauguradas no mês de novembro pelo presidente do país, Ollanta 
Humala.
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A Isolux Infrastructure, através da sua filial T-Solar, 
inicia seus primeiros projetos de energia solar em 
grande escala na América Latina com a entrada 
em operação de duas usinas fotovoltaicas com 
44 MW de potência instalada em Arequipa (Peru).
As duas novas usinais, Repartición e Majes, ocu-
pam uma área de 204 hectares.
Os parques, situados nos distritos de La Joya e 
Caylloma, representaram um investimento que 
excede os 165 M$. No financiamento para a 
construção e entrada em operação destas usinas 
participaram entidades dos EUA (OPIC), Holanda 
(FMO) e França (PROARCO).
A eletricidade gerada em 2012 pela empresa 
(mais de 320 GWh) evitou a emissão de mais de 
113.000 toneladas de CO2 à atmosfera.

Centrais fotovoltaicas de Majes e Repartición
Investimento: 165 M$
Potência gerada: 80 GWh por ano
Inicio da construção: setembro de 2011
Entrada em operação: julho de 2012

Equivalência em plantação 
de árvores da energia limpa 
gerada pela T-Solar

6.704.904
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02

Uma referência 
em projetos EPC
A Isolux Corsán é uma empresa de referência 
na construção de centrais de geração de usi-
nas termelétricas e um dos maiores constru-
tores de projetos EPC no setor fotovoltaico. 
Com presença em mais de 20 países, tam-
bém concentra sua atividade nas áreas de 
Óleo& Gás, combustíveis e biocombustíveis. 
Em 2012 desenvolveu importantes projetos 
na Ásia, América e África, consolidando sua 
estratégia de crescimento.

Energia
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O Grupo contempla novos mercados e estreita relações com os principais fabricantes

Em 2012, a área de Geração da Isolux Corsán re-
alizou um importante esforço na elaboração de es-
tudos e apresentação de propostas para projetos 
internacionais, criando as bases para aumentar o 
nível de contratação nos próximos exercícios. O 
seu trabalho de proposta foi diversificado na Amé-
rica (Brasil, Colômbia, México e Argentina), África 
(Nigéria, Gana, África do Sul e Angola), Ásia (Índia 
e Bangladesh) e Oriente Médio (Kuwait).

De igual importância estratégica para o Grupo é o 
estreitamento de suas relações com os fabricantes 
e tecnólogos para usinas de gás e carvão. Durante 
2012, a Isolux Corsán colaborou com os fabrican-
tes líderes com diferentes fórmulas de fornecimento 
de equipamentos (fundamentalmente turbinas), ser-
viços integrados (ilhas de potência) de associação 
em consórcio para o fornecimento conjunto de ser-
viços EPC. No caso da General Electric, foi fechado 

o contrato de aquisição de uma turbina tipo 9FA, a 
turbina de vapor e a caldeira de recuperação para 
o projeto de Siddhirganj, em Bangladesh, e foram 
apresentadas várias propostas sob a mencionada 
fórmula de associação em consórcio.

Em Bangladesh, o Grupo continuou a constru-
ção de uma usina de geração elétrica de ciclo 
aberto -com tecnologia Alstom- de 180 MW de 
potência em Khulna, cidade situada a 150 km da 
capital, Daca. A usina contribuirá para atender o 
consumo elétrico de uma população de cinco mi-
lhões de habitantes. Este contrato foi adjudicado 
pela companhia elétrica nacional de Bangladesh, 
a North-West Power Generation Company.

Em 2012 iniciaram-se as obras do segundo pro-
jeto neste país: uma usina de ciclo combinado 
de 330 MW de potência em Siddhirganj que a 

Expansão para ciclo combinado da Usina Ensenada Barragán | Argentina

CConstruindo carteira 
para o futuro

1.990
MW em construção 

em usinas de 
geração em 2012
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empresa executa atualmente na modalidade de 
chave na mão para a companhia elétrica pública 
Electricity Generation Company of Bangladesh.

Na Argentina, a Isolux Corsán continuou com os 
trabalhos para a Empresa Elétrica Nacional da Ar-
gentina (ENARSA) na conversão para ciclo com-
binado das duas usinas que está construindo 
no país: Ensenada Barragán, em La Plata, com 
uma potência de 560 MW, e Brigadier López, em 
Santa Fe, com 410 MW. Em ambos os casos a 

adjudicação dos equipamentos da ilha térmica foi 
encerrada em favor da empresa Siemens.

A Isolux Corsán construiu na África uma usina de 
produção de energia elétrica com duas turbinas 
de gás (2 x 35 MW) em ciclo aberto, bem como 
uma subestação completa de 60 kV na província 
de Cabinda, Angola. O alcance do projeto inclui 
a remodelação de uma subestação na cidade de 
Cabinda, assim como parte das linhas de distri-
buição em circuito duplo de 60 kV e 30 kV.

02 | Energia | Geração 

Entrada em operação comercial | 2012

Projeto MW País

Ciclo simples Ensenada Barragán 560 Argentina

Ciclo simples Brigadier López 280 Argentina

Entrada em operação da UsinaTermelétrica em Fútila 90 Angola

TOTAL 930

Principais projetos em construção | 2012

Projeto MW País

Conversão para ciclo combinado da central Ensenada Barragán 830 Argentina

Conversão para ciclo combinado da usina Brigadier López 410 Argentina

Construção da usina de ciclo combinado de Siddhirganj 330 Bangladesh

Construção da usina termelétrica a carvão de Río Turbio 240 Argentina

Construção da usina de ciclo aberto em Khulna 180 Bangladesh

TOTAL 1.990
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PPotencial
de crescimento
TECNA, filial da Isolux Corsán, destaca nos segmentos de energia, petróleo e gás

A empresa centra sua atividade nos setores On e 
Off Shore e é especializada no desenvolvimento 
de projetos “chave na mão” para os mercados 
de Óleo& Gás e engenharia em energia nuclear. 
Entre as tecnologias que a TECNA oferece na 
área de gás natural, destacam-se as usinas de 
recuperação de LPG -como a usina de tratamen-
to de gás de Caraguatatuba no Brasil-, ajuste de 
ponto de orvalho, desidratação, remoção de po-
luentes e estações compressoras e redutoras de 
pressão.

Para o setor petroleiro desenvolve usinas de se-
paração primária, tratamento e reinjeção de água 

de produção, tratamento de petróleo cru, remo-
ção de poluentes, estações de bombeamento, 
unidades de refino e unidades petroquímicas.

A TECNA desenvolveu uma importante atividade 
nos sistemas da Usina Nuclear da Nucleoelétri-
ca Argentina (NASA) e recebeu uma qualificação 
para prestar serviços de engenharia, supervisão 
de montagem mecânica e assistência ao comis-
sionamento de sistemas de usinas nucleares das 
classes de qualidade I a IV. Em 2012, a Isolux 
Corsán reforçou sua presença no Oriente Médio 
com um contrato em Omã, que hoje é um dos 
mais emblemáticos daTECNA.

O Grupo
reforça sua 

presença no 
Oriente Médio com 

um contrato em 
Omã de alto valor 

tecnológico

Omã Gás Company | Estudo Conceitual de 
Extração de GLP
Projeto de alto conteúdo tecnológico que permi-
tirá avaliar as possibilidades de recuperação de 
GLP no sistema de transporte de gás operado 
pela empresa Omã Gás Company.

ECOPETROL na Colômbia | Migração do sistema 
de controle na Refinaria Barranca Bermeja
Migração e atualização dos sistemas de controle 
na principal refinaria deste país. O projeto inclui 
a atualização e implementação dos sistemas de 
controle distribuído, sistemas de segurança, sis-
temas de fire e gás e subsistemas.

PETROECUADOR no Equador | Sistema de 
dessalinização do petróleo cru da Usina Parsons
Comissionamento do contrato do novo sistema 
de dessalinização do petróleo cru da usina a car-
go da empresa estatal EP Petroecuador.

YPFB na Bolívia | Usina separadora de liquefeitos 
Gran Chaco
Auditoria da Engenharia da construção da usina 
separadora de liquefeitos Gran Chaco, que inclu-
íidesde a construção até o comissionamento e 
operação da mesma.

Projetos emblemáticos

Usina de tratamento de gás Caraguatatuba | Brasil
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A plataforma
processa parte do gás 
que a Petrobrás extrai das 
jazidas da Bacia de Campos 
com destino à usinaOn 
Shore de Caraguatatuba

02 | Energia | Óleo & Gás 
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Plataforma Off Shore PMXL-1, Mexilhão | Brasil
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Usina fotovoltaica de Saélices | Espanha

O Grupo é um dos maiores construtores chave na mão no setor fotovoltaico 

A Isolux Corsán, com 340 MWp de potência 
total instalada em usinas solares, é um dos 
maiores construtores de projetos EPC no setor 
fotovoltaico. O Grupo é, também, um impor-
tante construtor de parques eólicos, onde já 
acumula mais de 500 MW de potência insta-
lada. 

Em 2012 apostou de maneira importante no 
desenvolvimento de projetos EPC em energias 
renováveis, com um forte impulso empreiteiro 
nos mercados da América do Norte e Oriente 
Médio. 

Nos EUA, a empresa entrou no setor das reno-
váveis com a adjudicação de um contrato para a 
construção de uma usina de energia solar foto-
voltaica na Califórnia.

Neste último ano, o Grupo finalizou as obras de 
construção das usinas de energia solar fotovol-
taica de Majes e Repartición em Arequipa, (Peru), 
de 44 MWp de potência instalada, inauguradas 
pelo presidente do país.

A Isolux Corsán oferece um serviço chave na mão 
que inclui a engenharia, a administração de com-
pra dos materiais e serviços, bem como a cons-
trução dos projetos até o comissionamento. Em 
todos eles assume as garantias pactuadas com 
os clientes e realiza a operação e a manutenção.

Desde que a empresa iniciou sua atividade nes-
ta área, construiu 34 usinas solares na Espanha, 
três no Reino Unido, 16 na Itália e duas no Peru 
sob a modalidade chave na mão, acumulando 
340 MWp de potência total instalada.

CConfiabilidade
em projetos EPC

340
MWp de potência 
total instalada em 
usinas de energia 
solar fotovoltaica
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Na área de Energia Eólica, ao longo de 2012, 
centrou parte de sua atividade na prospecção de 
novos mercados internacionais e o financiamento 
dos seus projetos.

Igualmente, continuou a expansão do negócio na 
Argentina e também com a internacionalização 
de suas atividades. 

A empresa realizou importantes avanços na 
construção do parque Loma Blanca (Argentina), 
que se encontra acima de 75% de sua execução, 
e finalizou a construção do parque eólico Cova da 
Serpe na Espanha.

A Isolux Corsán construiu um total de onze par-
ques eólicos na Espanha, alguns dos mais efi-
cientes do país.

Usinas solares fotovoltaicas construídas

País MWp

Espanha 173

Itália 108

Peru 44

Reino Unido 15

Total 340

Parques eólicos construídos

Parque MW País

Pehimo 90 Espanha

Pena Ventosa 89 Espanha

Fonsagrada 76 Espanha

Suido II 75 Espanha

Cova da Serpe 50 Espanha

Loma Blanca IV 50 Argentina

Gamolde 33 Espanha

Serra do Páramo 20 Espanha

Graiade 20 Espanha

Grallas 18 Espanha

Total 521

02 | Energia | Renováveis 
Relatório de Atividades
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A Isolux Corsán constrói o maior projeto agroindustrial de biocombustíveis da Colômbia

A empresa manteve uma grande atividade na 
área de Combustíveis e Biocombustíveis durante 
2012, aplicando sua experiência na execução de 
projetos, armazenamento e construção. 

Na localidade colombiana de Meta, a Isolux 
Corsán construiu a usina integrada de bioetanol 
carburante “El Alcaraván”, o maior projeto agroin-
dustrial de biocombustíveis do país e o primeiro 
que o Grupo realiza fora da Europa. Este EPC 
para Bioenergy inclui uma usina de bioetanol que 
pode processar 2.100.000 toneladas de cana-
-de-açúcar por ano, uma usina de cogeração 
elétrica de 40 MW e outras instalações para a 
moagem, destilação e produção de vinhaças. 

O Grupo também participa na Colômbia na cons-
trução do cais do Porto Bahía, ao sul da baía de 

Cartagena, que conta com um investimento to-
tal de 180 milhões de dólares. O cais contempla 
duas posições de atracação: uma para navios 
de 80.000 toneladas e outra para 150.000 to-
neladas.

A Isolux Corsán, com sua filial TECNA, finalizou 
os trabalhos da usina de biocombustíveis para 
Louis Dreyfus em General Lagos, Argentina, 
que utiliza como matéria prima óleo de soja 
refinado e permite produzir 300.000 toneladas 
por ano. 

Este projeto, com a usina de bioetanol na Colôm-
bia, posicionam a TECNA como uma empresa 
especialista no desenvolvimento de trabalhos 
chave na mão com capacidade tecnológica para 
o mercado dos biocombustíveis.

Refinaria Ing. Antonio M. Amor | México

EEEstratégia baseada 
na experiência

P&D&i
Os trabalhos 

desenvolvidos na 
Cidade da Energia, 

na Espanha, 
representam uma 
aposta de P&D&i 

para uma energia 
limpa e sustentável
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02 | Energia | Combustíveis e Biocombustíveis 

Cidade da Energia | Espanha Usina de Biodiesel Louis Dreyfus | Argentina

O alcance do projeto inclui o desenvolvimento 
da engenharia básica e de detalhe, o desenho 
mecânico e da instalação de processo, a ges-
tão de compras, suprimentos, a montagem e a 
construção das unidades por especialidades e o 
comissionamento.

No México, a ponto de finalizar a fase de cons-
trução, começaram os trabalhos de isolamen-
to, ensaio de sistemas e comissionamento da 
unidade da usina de recuperação de enxofre 
(SRU) na Refinaria Ing. Antonio M. Amor, em 
Salamanca.

Relatório de Atividades
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Ao redor de 6% da geração térmica do país
Com 410 MW de potência, ajudará a cobrir a demanda energética vinculada ao 
crescimento do país e das províncias de Buenos Aires e de Santa Fe.
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A Isolux Corsán continuou os trabalhos de con-
versão para ciclo combinado da usina termelétri-
ca Brigadier López para a Empresa Elétrica Na-
cional da Argentina (ENARSA). Situada no parque 
industrial da localidade de Sauce Viejo (Santa Fe), 
ajudará a cobrir a demanda energética vinculada 
ao crescimento do país.
A ampliação para ciclo combinado aumentará a 
potência total da usina para 420 MW, de maneira 
que participará em 6% da geração térmica do 
país.
Com o ciclo combinado a usina aumentará sua 
eficiência e capacidade instalada, obtendo ren-
dimentos superiores ao de uma usina de ciclo 
aberto e aos de uma de turbina de vapor isolada.
Além disso, a adjudicação dos equipamentos da 
ilha térmica foi encerrada em favor da empresa 
Siemens.

Conversão para ciclo combinado
da Usina Brigadier López
Promotor: ENARSA
Potência: 410 MW
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Completado 74% da execução
Faltando 26% para o certificado da obra, a entrada em operação do parque está 
prevista para maio de 2013.
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O projeto divide-se em quatro etapas. A primeira 
delas, Loma Blanca IV, contempla a construção 
de uma usina composta por 17 aerogeradores 
Alstom, de 3 MW de potência cada um, e de 44 
km de linhas de 132 kV para a evacuação do par-
que na Set de Transpa, situado no Porto Madryn.
Com um prazo de execução de 16 meses, o grau 
de avanço certificado da obra situa-se ao redor 
de 74% e sua entrada em operação está prevista 
para 2013.
A Isolux Corsán executou os trabalhos de cons-
trução da primeira etapa do parque eólico Loma 
Blanca (Argentina) de 100 MW de capacidade. 

Parque eólico Loma Blanca IV
Promotor: ENARSA
Potência transmitida: 100 MW
Prazo de construção: 16 meses 
Data prevista entrada em operação: 2013

Tão altos quanto 
17 girafas, uma 
sobre outra

75 m

Girafa
4,5 m

01

05

03

07

06

04

IC

01

05

03

07

02

06

04

02

4545

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   45Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   45 12/08/13   12:0012/08/13   12:00



46

Tr
ab

al
ho

s 
de

 le
va

nt
am

en
to

 d
e 

um
a 

to
rr

e 
de

 a
lta

 te
ns

ão
 | 

Br
as

il

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   46Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   46 12/08/13   12:0012/08/13   12:00



003

Atividade 
estratégica de 
crescimento
A Isolux Corsán é um dos principais operado-
res do mundo em instalação e manutenção 
de linhas de transmissão e distribuição de 
energia. Com uma forte presença na Índia, 
EUA e Brasil, a área de T&D é uma das mais 
estratégicas do Grupo.

T&D
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Em 2013 finalizarão os projetos de linhas de transmissão do Amazonas e do Texas

A Isolux Corsán é um dos principais construto-
res do mundo em projetos de T&D, com mais de 
12.000 km de linhas e mais de 100 subestações 
de alta tensão construídas nos últimos vinte e 
cinco anos. Atualmente, estão sendo executa-
dos mais de 5.000 km de linhas de transmissão 
e mais de 30 subestações de alta tensão. 

No último ano, a divisão de T&D centrou a maior 
parte de sua atividade na construção dos pro-
jetos do Amazonas e do Texas com a previsão 
de concluí-las e entregá-las em 2013, no lança-
mento do projeto BOOT da Índia, na consecu-
ção de novos contratos EPC em novos países 
e na ampliação de sua atividade nos mercados 
da Argentina, Brasil, Índia e México, onde já está 
implantada há algum tempo.

Em 2012, a Isolux Corsán executou uma gran-
de parte do Projeto Amazonas, que abrange a 
construção de 1.191 km de linhas de alta ten-
são e seis subestações para conectar Manaus, 
a maior cidade da Amazônia, ao sistema elétrico 
do Brasil. Esta obra, a de maior envergadura em-
preendida por esta área dada sua complexidade, 
inclui a construção de duas torres de alta tensão 
de 295 m de altura e um vão de 2.200 metros 
que cruzam parte do rio Amazonas.

Nos EUA, a empresa empreendeu os maiores 
avanços na construção de 605 km de linhas de 
alta tensão e seis subestações no Estado do Te-
xas. Este projeto, que a Isolux Corsán executa 
para o consórcio que a Isolux Infrastructure tem 

com a Brookfield Asset Management (Wind Ener-
gy Transmission Texas- WETT), permitirá trans-
portar a energia limpa produzida pelos parques 
eólicos do norte do Texas para as cidades do sul.

Três novos contratos com a PGCIL na Índia

A Ásia continua sendo um mercado estratégico 
para a empresa. Na Índia foi realizado um impor-
tante avanço na construção de mais de 1.600 km 
de linhas de alta tensão de 765 kV e 400 kV e das 
cinco subestações em Uttar-Pradesh. Também 
foram assinados três novos contratos EPC de 
linhas de alta tensão de 765 kV e 400 kV com a 
principal transmissora do país, a Power Grid Cor-
poration of India Limited (PGCIL), que perfazem 
um total de 412 km.

Primeiro contrato em Uganda

A Isolux Corsán conseguiu o seu primeiro contra-
to na República de Uganda. Através da Uganda 
Electricity Transmission Company Limited (UE-
TCL), o governo adjudicou à empresa um projeto 
de construção de cinco subestações elétricas 
para a interconexão de redes Uganda-Quênia e 
Uganda-Ruanda. A Isolux Corsán construirá as 
subestações (de 220 kV) de New Mbarara, Mba-
rara North, New Mirama, Tororo e Bujagali.

Esta adjudicação fortalece a presença da em-
presa na África, onde já opera na Angola, Argé-
lia, Gabão, Guiné Equatorial, Quênia, Marrocos, 
Mauritânia e Moçambique.

Entre os principais 
construtores de T&D

12.000
km de linhas de 
T&D construídos 

em todo o mundo
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Construcción de las 
torres de las líneas 

que atraviesan el 
Amazonas | Brasil

Relatório de Atividades
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T&D
Prêmio Project Finance 2011 à transação do ano
O projeto foi premiado pelo inovador da estrutura, pelos acordos alcançados para o EPC 
e pelos níveis de alavancagem conseguidos para o seu financiamento.

Ga
ler

ia 
de

 p
ro

je
to

s 
si

ng
ul

ar
es

50

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   50Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   50 12/08/13   12:0012/08/13   12:00



Os trabalhos de engenharia, fornecimento e 
construção dos mais de 600 km de linhas de 
transmissão e das seis subestações de 345 kV 
que a Isolux Corsán está executando no oeste 
do Texas avançaram de maneira sensível.
Com a execução deste projeto, a Isolux Corsán 
converte-se na primeira empresa não americana 
adjudicatária de um contrato destas caracterís-
ticas nos EUA.
O projeto, que implica mais de 100.000 horas 
de trabalho de mão de obra direta, é realizado 
para a utility WETT (Wind Energy Transmission of 
Texas), joint venture formada por Brookfiled As-
set Management e Isolux Corsán Concesiones.

WETT-Wind Energy Transmission Texas
Promotor: Public Utility Comission of Texas
Investimento: 500 M€
Nível de tensão: 345 kV
Extensão: 605 km 
Data de adjudicação: 2009
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Entrada em 
novos mercados
A Isolux Corsán, uma das principais empre-
sas de construção de grandes infraestruturas 
da Espanha, desenvolveu nos últimos anos 
uma crescente estratégia de internacionali-
zação que lhe permitiu consolidar sua ativi-
dade em países onde já estava executando 
projetos e ter presença em novos mercados, 
tanto na América Latina quanto na Ásia e 
África. 
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A empresa consolida sua atividade nos mercados asiático e latino-americano

O Grupo seguiu apostando na internacionaliza-
ção das atividades da área de Construção, um 
setor muito castigado na Espanha pela crise 
econômica e pela queda da licitação pública, que 
baixou 46,4% no que diz respeito a 2011 e que 
acumula uma diminuição de 84,19% nos últimos 
cinco anos. No último ano, o volume licitado por 
todas as administrações públicas espanholas di-
minuiu dos 26.209 M€ de 2010 e dos 13.755 M€ 
de 2011, até os 7.378 M€. 

As dificuldades não impediram à Isolux Corsán 
manter, em 31 de dezembro de 2012, sua car-
teira de negócio em3.310 M€, graças à estraté-

gia correta de globalização das atividades desta 
área. Deles, 1.897,9 M€ correspondem ao mer-
cado internacional e 1.412,2 ao nacional.

Durante o exercício anterior, o mercado interna-
cional representou 43% do volume de negócio 
do Grupo em construção ao passo que o do-
méstico representou 57%. A carteira de negócio 
inverteu-se pela primeira vez, existindo, em 31 de 
dezembro de 2012, 57% de projetos pendentes 
de executar fora da Espanha.

O aumento da presença internacional do Grupo, 
especialmente na América Latina e Ásia, permitiu 

Rodovia NH6 | Índia

3.310
M€ de carteira de 

negócio na área da 
construção

Crescimento da 
carteira no exterior
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consolidar sua atividade em países onde já exe-
cutava outros projetos. No mercado brasileiro, 
a Isolux Corsán aumentou sua penetração com 
importantes projetos como a construção de uma 
linha do Metrô de São Paulo ou o fechamento 
do Rodoanel, o anel viário, na mesma cidade. 
Na Ásia, continuam os trabalhos de construção 
de importantes infraestruturas na Índia e foram 
obtidas novas licitações em países como Uzbe-
quistão e Armênia. 

Além disso, na África, a empresa conseguiu o 
contrato para a construção de um trecho de es-
trada no Senegal.

228

2.020

2.248

3.158

3.380 3.326 3.364

3.310

2.193
2.015 2.050

1.771

1.412

965

1.365 1.276
1.592

1.897

Evolução da carteira (2007-2012)
(En M€)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carteira Mercado Nacional
Carteira Mercado Internacional
Carteira Total

Relatório de Atividades

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   55Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   55 12/08/13   12:0112/08/13   12:01



O Grupo expande sua atividade exterior com novas adjudicações na Ásia Central

A obra civil representa 77% da carteira de 
negócio da área de Construção da Isolux 
Corsán. Esta divisão, especializada no de-
senvolvimento de grandes infraestruturas ro-
doviárias, ferroviárias, marítimas e hidráulicas, 
situou o Grupo em uma posição de referência 
mundial neste setor.

A composição da carteira por tipo de obra em 
2012 revela que 50,6% da mesma corresponde 
à construção de rodovias. Neste âmbito, desta-
cam-se a finalização da Rodovia Perote - Xalapa 

(México), com um contrato de 170,7 M€, a en-
trega do trecho da Rodovia A-40 entre Torrijos 
e Toledo (Espanha), avaliado em 84,6 M€, e a 
execução do Trecho I da Rodovia IV Centenário 
(Espanha), com o valor de 73,8 M€.

Crescimento exterior

O aumento da presença internacional do Grupo 
continuou em 2012, onde consolidou sua pre-
sença na América Latina com a adjudicação de 
importantes contratos. Em um mercado estra-
tégico como o Brasil, construirá o primeiro lote 
do Rodoanel Mário Covas, com um orçamento 
de 259M€. Neste país também se destacam as 
obras da Linha 4 do Metrô de São Paulo, um pro-
jeto que conta com um orçamento de 239 M€ e 
que atenderá a demanda de transporte público 
da população de sua área metropolitana.

PPosição de referência 
no setor

50,6%
da carteira 

corresponde à 
construção de 

estradas
Carteira por tipo de obra

50,6%

21,7%

15,8%

3,7%

0,4%
1,7%

0,8%

Rodovias
Obras hidráulicas
Ferrovias
Marítimas
Urbanização

Resto de obra civil
Edificação residencial
Edificação não residencial

5,2%

Carteira por mercados

Mercado
doméstico

Mercado
internacional

57,3%
42,7%

Composição da carteira

Edificação Obra Civil

77%23%
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Principais obras concluídas | 2012

Projeto Tipo Contrato (M€) País

Rodovia Perote – Xalapa Rodovias 170,7 México

Rodovia A-40. Torrijos -Toledo Rodovias 84,6 Espanha

Rodovia IV Centenário. Trecho I Rodovias 73,8 Espanha

AVE Eixo Atlântico. Maceiras - Redondela AVE 71,0 Espanha

Melhora Nó Montcada Rodovias 53,0 Espanha

Rodovia LE-30. León - Cembranos Rodovias 48,9 Espanha

3ª Ronda A Coruña - Pocomaco Rodovias 46,6 Espanha

Tubulação Canal do Bullaque Hidráulicas 37,0 Espanha

Rodovia Campeche - Mérida Rodovias 24,9 México

Principais obras adjudicadas  | 2012

Projeto Tipo Contrato (M€) País

Trecho Norte Rodoanel Mário Covas Rodovias 259,0 Brasil

Rodovia Ashtarak - Talin Rodovias 190,3 Armênia

Reconstrução da A373 Tashkent - Andijan Rodovias 133,7 Uzbequistão

Rodovia Ziguinchor - Tannaf - Kolda - Velingara Rodovias 106,2 Senegal

Via Dupla La Paz - Oruro Trecho II A e B Rodovias 84,4 Bolívia

AVE Eixo Atlântico Vigo - Soutomaior AVE 53,8 Espanha

Barragem do Purgatório Hidráulicas 33,9 México

Rodovia A-40 | Espanha

O Grupo conseguiu novas adjudicações na Ásia 
Central, entre as quais se destacam a constru-
ção de mais de 90 km da rodovia Ashtarak - 
Talin na Armênia, no valor de 190,3 M€, ou a 
reconstrução da rodovia A373 Tashkent - Andi-
ján, entre as regiões de Tashkent e Namangán, 
no Uzbequistão, com 58 km de extensão e um 
valor total de 133,7 M€. Na Índia, ultimam-se os 
trabalhos da rodovia NH-8, no trecho Kishan-
garh - Beawar, com uma extensão total de 44,1 
km e um valor de 185,4 M€.

Atraídos pelo AVE (TAV)

A Isolux Corsán voltou a resultar adjudicatária de 
um novo trecho da linha de alta velocidade espa-
nhola no Eixo Atlântico, entre Vigo e Soutomaior, 
no valor de 53,8 M€. Este mesmo ano finalizou 
as obras do trecho Maceiras - Redondela, com 
um custo de 71 M€. Em total, a construção de 
infraestruturas ferroviárias representa 15,8% da 
carteira de negócio desta área. A empresa par-
ticipou na execução de todas as linhas de alta 
velocidade que estão em serviço na Espanha.

Relatório de Atividades
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Adjudicada a construção do Hospital de Pitrufquén, no Chile

A finalização das obras do Novo Hospital de Bur-
gos, no qual a Isolux Corsán participou com ou-
tras empresas, foi o projeto mais significativo da 
área de Edificação em 2012, que contou com um 
orçamento de execução de 356,2 M€.

Esta divisão, que representa 23% da área de 
negócio de Construção, também terminou di-
versos projetos na Espanha: o Centro de Alto 
Rendimento de San Cugat, em Barcelona; a 
Torre Porto Triana, em Sevilha, e o Hospital de 
Paraplégicos de Toledo, entre outros.

Na Espanha, a empresa finalizou a construção 
de 196 moradias em Los Molinos (Madri), outras 
350 moradias divididas em duas promoções em 
Leganés (Madri) e 102 moradias em Paterna (Va-
lência). 

O Grupo se encarregará do projeto e da cons-
trução da nova sede do Instituto de Harmoni-
zação do Mercado Interno da Comunidade 
Econômica Europeia, em Alicante, no valor de 
41,4 M€.

Na Argentina, concluiu a restauração da antiga 
estrutura da histórica Aduana Taylor (Buenos 
Aires), que se converteu no Museu da Casa Ro-
sada e a Aduana Nova de Buenos Aires.

No Chile, se iniciará a construção do Hospital 
de Pitrufquén, um centro de 14.830 m2 situa-
do na região de Araucanía, com um valor de 
adjudicação total de 27 M€. Na Argélia, serão 
empreendidos os trabalhos da nova sede do 
Ministério dos Assuntos Religiosos no valor de 
21, 9 M€.

EEdificações  
singulares

23%
da carteira de 

Construção 
corresponde à área 

de Edificação

Hospital de Paraplégicos de Toledo | Espanha
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Principais  obras terminadas | 2012

Projeto Tipo Contrato (M€) País

Hospital de Burgos Edifícios Sanitários 356,2 Espanha

C.A.R. San Cugat Edif. Esportivos 35,8 Espanha

Torre Porto Triana Edif. Administrativos 22,8 Espanha

Hospital de Paraplégicos de Toledo Edifícios Sanitários 19,8 Espanha

196 Moradias em Os Molinos Moradias 16,3 Espanha

Aduana Taylor Edif. Culturais 15,2 Argentina

180 Moradias em Leganés Moradias 14,0 Espanha

170 Moradias em Leganés Moradias 12,7 Espanha

102 Moradias em Paterna Moradias 11,6 Espanha

Principais  obras adjudicadas | 2012

Projeto Tipo Contrato (M€) País

Nova sede da OAMI Edif. Administrativos 41,4 Espanha

Normalização do Hospital de Pitrufquén Edifícios Sanitários 27,0 Chile

Nova Sede do Mº dos Assuntos Religiosos Edif. Administrativos 21,9 Argélia

Relatório de Atividades
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As fábricas auxiliares apoiam e reforçam os projetos da empresa

O Grupo conta na Espanha com as fábricas da 
Emesa, Corvisa e Typsa, que lhe permitem abas-
tecer as suas diferentes áreas de negócio e a 
outros clientes.

Emesa: Exportando conhecimento

Esta empresa, uma referência internacional no se-
tor, é especializada em engenharia, fabricação e 
montagem de soluções em estruturas metálicas 
singulares. Com mais de 50 anos de vida, está lo-
calizadana Corunha (Espanha) e conta com uma 
ampla trajetória no setor das energias renováveis, 
na fabricação de torres eólicas e componentes 
para a indústria solar e usinas de biocombustíveis. 

Dos principais projetos desenvolvidos em 2012, 
destacam-se a construção da estrutura metálica 
da nova Filarmônica de Paris, no valor de 7,8 M€; 
a construção e a montagem da estrutura da Es-
tação Central Ferroviária de Utrecht, a maior da 

Holanda, de 11,8 M€, o viaduto da Rodovia A-21 
Sigües - Jaca (Espanha), de 1 km de extensão 
e 5.100 toneladas de aço e 2.500 toneladas de 
estrutura metálica da Usina de Bioetanol de Al-
caraván (Colômbia).

Corvisa: Aposta nas tecnologias

A empresa acumula 40 anos de experiência na 
fabricação e comercialização de produtos para 
estradas, vias urbanas e aeroportos, e conta 
com sete plantas de fabricação de preparados 
asfálticos em toda Espanha.

A atividade da Corvisa consiste na fabricação, 
comercialização e aplicação de misturas betu-
minosas, reciclagens, tratamentos superficiais e 
produtos asfálticos, laboratório de materiais de 
construção e controle de execução e qualidade 
de obras e de fabricação de emulsões e produ-
tos asfálticos. 

CComplemento da 
atividade do Grupo

Emesa
constrói a estrutura 
da Estação Central 

de Utrecht
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Typsa: Capacidade contrastada

Fundada em 1962, esta empresa dedica-se 
à instalação de tubulações, pré-moldados de 
cimento e travessas de concreto. Sua linha de 
produção permite à fábrica de Luceni (Saragoça) 
obter um volume diário de até 2.000 travessas 
de concreto e fornece toda a gama de produtos 
que atualmente solicitam os diversos clientes na 
Espanha, como as linhas de alta velocidade.

Relatório de Atividades
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Eixo logístico no México
A rodovia mais moderna e segura do estado de Veracruz conta com 19 pontes e 
viadutos e outras estruturas menores.
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A Isolux Corsán finalizou e colocou em operação a Rodovia 
Perote - Banderilla e o rodoanel Xalapa, a via mais moderna 
e segura do estado de Veracruz, permitindo reduzir distân-
cias e impulsionar a economia da região e de todo o país 
já que representa uma importante poupança de tempo na 
conexão à capital e outras regiões, principalmente para os 
municípios de Banderilla, Las Vigas, Jilotepec e Perote, en-
tre outros.
Esta rodovia conta com quatro faixas e uma extensão total 
de 60 km, uma colocação em obra de mais de 360.000 m3 
de aglomerado asfáltico ao longo do seu percurso, além da 
execução de 18 estruturas maiores, 68 estruturas menores 
e 221 obras de drenagem; destacando-se um túnel de 342 
m de extensão e 180 m2 de seção, um dos maiores de 
todo o México; dois viadutos de balanços sucessivos, um 
de quatro vãos com 470 m de extensão e outro de dois 
vãos com 172,20 m de extensão; além de três viadutos 

com vigas lançadas e extensões de 
157 m, 84 m e 150 m, respectivamente.
Também se realizou o fornecimento, a 
instalação e o comissionamento de dois 
postos de pedágio, com diversas formas 
de pagamento, e do sistema de gestão ITS 
(Intelligent Transportation System) ao longo 
de toda a rodovia.
Com um período de exploração de 45 anos, 
esta rodovia conta com os mais altos padrões 
de qualidade e de proteção do meio ambien-
te, e a sua colocação em operação responde a 
uma das maiores demandas dos veracruzenses, 
proporcionando um importante eixo logístico ao 
conectar o Golfo do México e a zona do planalto 
do país, convertendo-se hoje em um dos projetos 
mais emblemáticos do México.

Rodovia Perote - Banderilla e o rodoanel Xalapa
Promotor: Secretaria das Comunicações e Transportes (SCT) do Governo do México
Orçamento: 300 M€
Extensão: 60 km
Ano de adjudicação: 2008
Entrada em operação: 2012
Período de exploração: 45 anos 01
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Arquitetura adaptada à climatologia e orografia da zona
A construção deste complexo, que inclui um Centro de Inserção Social, resolveu um 
desnível de 15 metros.

Edificação 
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A Isolux Corsán avançou nas obras de constru-
ção do novo Centro Penitenciário de Ceuta, um 
grande complexo de 254.360 m² situado entre 
a Barriada do Príncipe Alfonso e a fronteira com 
Marrocos, na zona mais ocidental da cidade, 
com capacidade para 1.438 presos.
O projeto inclui uma área construída de 83.313 
m², 63.800 m² de acessos pavimentados e 30 
edificações, o que dá às instalações um estilo 
urbano característico.
Será executado em um prazo de 24+12 meses, 
incluindo uma alteração do projeto, graças ao 
sistema de construção fast-track. O centro con-
ta, entre outros elementos pré-moldados, com 
13.100 m3 de concreto em paredes, e também 
em boa parte das suas celas. Devido à comple-

xidade das condições do terreno, foram executa-
dos aproximadamente 10.500 ml de estacas na 
fundação dos edifícios.
Sua finalização está prevista para o verão de 
2014 e contará com 648 celas duplas de ca-
ráter residencial, 64 camas de enfermaria, 56 
celas individuais de ingressos, saídas e trân-
sitos, 30 celas individuais em regime fechado, 
28 parlatórios para famílias, um parlatório para 
juízes e seis parlatórios para advogados, além 
de 16 salas para visitas sociais e 16 salas de 
visitas íntimas; incluindo também instalações 
elétricas, instalações de segurança, sistemas 
contra incêndios e serviços de telecomunica-
ções, no valor total estimado do projeto de 
87 M€.

Centro Penitenciário de Ceuta
Promotor: Sociedade Estatal de Infraestruturas e Equipamentos 
Penitenciários (S.I.E.P.)
Orçamento estimado: 87 M€
Data de início: Julho 2011
Número de edifícios: 30
Número de celas: 734 01
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Líder no 
tratamento
da água
Na área da Indústria e Meio Ambiente acu-
mula uma importante experiência na cons-
trução de instalações industriais sob a moda-
lidade de chave na mão e na administração 
de projetos de infraestruturas hidráulicas. O 
ano de 2012 confirmou a boa trajetória da 
empresa em Meio Ambiente com a obtenção 
de novas contratações.

Indústria e M
eio Am

biente
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ETE de Campo Limpo | Brasil

Continua a expansão internacional com a obtenção de novos contratos

A Isolux Corsán é uma empresa de referên-
cia na concepção, construção, manutenção 
e exploração de estações de tratamento de 
água. Ocupa um posto de liderança no setor 
graças a seus mais de 30 anos de experiên-
cia no desenvolvimento de projetos de águas 
residuárias, dessalinizadoras, bombeamentos 
e água potável. Também, é membro da ATTA 
(Associação Tecnológica para o Tratamento 
da Água), entidade que agrupa as principais 
empresas espanholas de tratamento de água. 
No último ano, e seguindo as diretrizes do Pla-
no de Implantação dos Sistemas de Gestão 
da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e 
Saúde que o Grupo tem desenhado para cada 
filial, a Isolux Corsán México e a Isolux Corsán 
Argentina obtiveram, pela primeira vez, a cer-
tificação dos Sistemas de Gestão implantados 

sob as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001.

Em linha com o compromisso que o Grupo man-
tém pela inovação e o desenvolvimento tecno-
lógico aplicado aos sistemas de tratamento de 
água, a empresa desenvolve inovadores projetos 
como o ABECAR, que se centra na criação de 
um reator de eletrólise biocatalítica para seu uso 
no tratamento de águas residuárias urbanas.

Em 2012, a área de Meio Ambiente continuou sua 
consolidação com a obtenção de novos contratos 
em nosso país, como a adjudicação das obras da 
ETE de Nerja (Málaga), que, com um valor total de 
22,7 milhões de euros, será uma das mais importan-
tes instalações de saneamento e tratamento de água 
que se realizará na Espanha nos próximos anos.

MMais de 30 anos 
tratando águas

280.000 
pessoas se 

beneficiarão 
do serviço de 
tratamento de 

águas residuárias 
de Campo Limpo
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A empresa também resultou adjudicatária dos 
trabalhos de melhoria da ETE de Salamanca no 
valor que excede os três milhões de euros.

Fora da Espanha, a área de Meio Ambiente fechou 
um contrato no Uruguai para a construção das es-
tações de bombeamento e estação de pré-trata-
mento para a disposição final das águas da rede 
de saneamento da zona oeste de Montevidéu.

No ano passado, a empresa apresentou a fase 
final da construção da estação de tratamento de 

águas residuárias em San Miguel de Tucumán, 
uma das maiores da Argentina, e continuou com 
os trabalhos da estação de tratamento de águas 
residuárias de Campo Limpo Paulista e Várzea 
Paulista, no Brasil, mediante um processo ana-
eróbio UASB e um sistema SBR, que prestará 
serviço a 280.000 pessoas.

O inicio das obras de ampliação e modernização 
da ETE de Lagares em Vigo (Espanha) é outro 
dos objetivos destacados da Isolux Corsán em 
2012. 
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Projetos  destacados | 2012

Projeto Orçamento  (M€) País

Ampliação e modernização da ETE de Lagares, Vigo 115,9 Espanha

Sistema de tratamento de águas residuárias de Campo Limpo, São Paulo 65 Brasil

ETE de San Felipe, San Miguel de Tucumán 36,3 Argentina

Projetos  adjudicados | 2012

Projeto Orçamento  (M€) País

ETE de Nerja 22,7 Espanha

Obras do programa de saneamento de Montevidéu 22,6 Uruguai

Melhoria das instalações e eliminação de nutrientes da ETE de Salamanca 3,7 Espanha

05

Relatório de Atividades
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A maior ETE em construção na Argentina
Concebida para tratar 1,3 m3 de água residuária por segundo, trata-se de uma das 
maiores estações do país.

Meio Ambiente
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A estação de tratamento de águas residuárias 
San Felipe prestará serviço à cidade de San 
Miguel de Tucumán (Argentina). Projetada para 
atender a uma população de uns 400.000 habi-
tantes, trata-se de uma das maiores estações de 
água residuária da Argentina, e é capaz de tratar 
113.600 m3 de água residuária por dia.
O processo adotado foi o de lamas ativas, com 
sistema de aeração de bolha fina nos reatores 
biológicos, e digestão anaeróbia de lamas, que 
permite obter uma redução dos parâmetros de 
contaminação superiores a 90%.
As lamas são estabilizadas mediante dois diges-
tores de 6.000 m3 cada um, obtendo-se anual-
mente 31.000 m3 de lamas, para sua valorização 
posterior, e 3.000.000 m3 de gás, que pode ser 
utilizado na geração de energia elétrica.

O volume diário de água
tratada equivale à utilizada
em 1.900.000 banhos

1.900.000
Tempo médio: 5 min.
Consumo médio: 60 l

Estação de tratamento de águas residuárias
San Felipe de San Miguel de Tucumán
Promotor: Ministério do Planejamento Federal,
Investimento Público e Serviços
Investimento: 39 M€
População atendida: 400.000 habitantes
Volume total diário: 113.600 m3 01
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Soluções 
integrais para 
projetos únicos
A Isolux Corsán, através da sua divisão de 
Instalações, Manutenção e Serviços, ofere-
ce um amplo catálogo de atividades, insta-
lações elétricas e mecânicas, infraestruturas 
do transporte, manutenção integral, segu-
rança, telecomunicações e automatização 
e controle.
A divisão de Instalações desenvolve impor-
tantes projetos no âmbito internacional vincu-
lados a países estratégicos para a empresa.
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Subestação da linha do AVE (TAV) de Santa Cruz de la Zarza | Espanha

Desenvolve projetos na Índia, Brasil, Argélia, Argentina, EUA, Angola e Colômbia

A área de Instalações, Manutenção e Serviços 
tem desenvolvido importantes projetos interna-
cionais, exportando sua experiência nas ativida-
des tradicionais desta divisão como são as infra-
estruturas do transporte, implantações de redes 
de comunicações, instalações eletromecânicas 
em edifícios singulares, etc.

Transporte

Através desta área, Manutenção e Serviços, a 
Isolux Corsán tem desempenhado um papel 
fundamental no desenvolvimento das linhas 
de alta velocidade nas especialidades de su-
bestações de tração, linha aérea de contato e 
sinalização e comunicações. Neste sentido, a 
empresa continuou trabalhando em 2012 no 
projeto de alta velocidade Albacete - Alicante, 
desenvolvendo as instalações de segurança, 
controle e comunicações da linha, sob a mo-

dalidade de colaboração público-privada e que 
inclui o fornecimento, a instalação e a manuten-
ção durante 20 anos das instalações ferroviárias 
alcance do seu contrato.

No ano passado, a empresa colocou em funcio-
namento um sistema pioneiro na Europa de re-
cuperação da energia de frenagem dos trens na 
subestação de Tração La Comba, pertencente à 
linha suburbana de Málaga - Fuengirola.

O compromisso pela inovação e a eficiência ener-
gética fez com que a Isolux Corsán se integrasse 
à plataforma tecnológica ferroviária da Adif em 
Málaga para o desenvolvimento de atividades de 
P&D&i no setor ferroviário.

Fora da Espanha, a Isolux Corsán consolida-se 
como fornecedor do Metrô de Calcutá na ativi-
dade das instalações ferroviárias, com contratos 

AAumenta a presença 
internacional

12 M€ para a 
concepção e 

construção das 
instalações 
elétricas e 

mecânicas de 
seis estações e 
a instalação do 

terceiro trilho do 
Metrô de Calcutá
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Projetos  destacados | 2012

Infraestruturas do Transporte País Ano Montante

Sistemas de telecomunicações, sinalização e segurança no trecho da linha do AVE (TAV) 

Albacete - Alicante e a sua posterior manutenção
Espanha 2012-2013 280 M€

Instalações eletromecânicas e terceiro trilho no metrô de Calcutá Índia 2012-2013 12 M€

Instalações singulares País Ano Montante

Instalações eletromecânicas CPD de Portugal Telecom em Covilhã Portugal 2012-2013 30 M€

Reforma interior do edifício da Mutua Madrileña no Paseo de la Castellana Espanha 2012-2013 3 M€

Energia País Ano Montante

Ampliação de 3 subestações da companhia elétrica CEEE, Canoas, Eldorado do Sul e Guaíba Brasil 2012-2013 12 M€

Movimento de terras, obra civil e montagem eletromecânica da Subestação de Cristóbal Colón 

de 220 kV em Huelva
Espanha 2012-2013 2 M€

Telecomunicações País Ano Montante

Projeto chave na mão de instalação de fi bra ótica (>2.000 km) para a Rede Federal Argentina, 

trechos Nea Sur e Entre Ríos
Argentina 2012-2013 40 M€

Implantação da rede HFC da R Cabo na Galiza Espanha 2012-2013 5 M€

Segurança País Ano Montante

Sistema de segurança perimetral em parque solares e conexão ao CRA

Espanha, 

Inglaterra Itália 

e Peru

2008-2013 8,6 M€

Fornecimento e instalação do sistema de gestão e leitura de placas de estacionamentos Espanha 2008-2013 7 M€

Sistema de controle da nova Rodovia CG-1, trecho Pto Rico-Mogán, Ilha de Grã Canária Espanha 2012-2013 3,5 M€

Controle e Sistemas País Ano Montante

Sistema de Controle da rede de distribuição de água proveniente da estação dessalinizadora 

de água do mar de Mostaganem
Argélia 2012-2013 1 M€

Sistema de controle e instrumentação da Usina de Bioetanol de Alcaraván Colômbia 2012-2013 1,3 M€

Manutenção País Ano Montante

Manutenção das instalações de segurança dos edifícios do Patrimônio Nacional Espanha 2012-2014 1 M€

Manutenção de parques solares fotovoltaicos Espanha / Itália 2009-2013 1 M€

Relatório de Atividades

75

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   75Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   75 12/08/13   12:0112/08/13   12:01



76

In
st

al
aç

õe
s 

el
et

ro
m

ec
ân

ic
as

 d
a 

Li
nh

a 
9 

do
 M

et
rô

 d
e 

Ba
rc

el
on

a 
| E

sp
an

ha

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   76Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   76 12/08/13   12:0112/08/13   12:01



01

03

07

04

IC

01

05

03

07

02

06

04

06 | Instalações, Manutenção e Serviços

06

como o desenvolvimento de instalações eletro-
mecânicas de seis estações, bem como o siste-
ma de fornecimento de energia ao trem por meio 
de um terceiro trilho.

Energia

Nesta área, em que predominam os trabalhos 
chave na mão, o Grupo conseguiu três contratos 
no Brasil para a concepção, o fornecimento e a 
instalação de subestações propriedade da em-
presa CEEE. Na Espanha, a Isolux Corsán conti-
nua trabalhando para a Rede Elétrica Espanhola 
reforçando sua posição com a obtenção de um 
novo contrato para a Subestação Cristobal Colón 
em Huelva.

Instalações

No campo das instalações elétricas, mecâni-
cas e especiais, um dos maiores projetos em 
que a Isolux Corsán participa é o do Centro 
de Processamento de Dados para a Portugal 
Telecom em Covilhã, cujo investimento em ins-
talações é superior a 30.000 M€. No referente 
a reabilitações, a empresa continuou traba-
lhando na modernização das instalações das 
plantas do imóvel que a Mutua Madrileña tem 
no Paseo de la Castellana, enquanto os traba-
lhadores desses escritórios continuavam a sua 
atividade habitual.

Telecomunicações

Em 2012 a empresa resultou adjudicatária de 
um projeto chave na mão da ARSAT, Empresa 
Argentina de Soluções Satelitais, para a constru-
ção e instalação de um trecho da rede federal 
argentina de fibra ótica no valor de 35 M€. Na 
Espanha, a Isolux Corsán executou ao longo do 
ano outros projetos como a interconexão de cen-
tenas de estações base e o desenvolvimento da 
rede da Vodafone e a implantação da rede HFC 
da R Cabo na Galiza.

Segurança

Através de sua filial Watsegur, a empresa conti-
nuou com os trabalhos de instalação de siste-
mas de segurança ativa no centro penitenciário 
de Ceuta, bem como os sistemas de controle 

de acesso e pagamento de estacionamentos 
públicos. Nos túneis de Mogán, desenvolveu os 
sistemas de segurança, comunicações e prote-
ção contra incêndios, ao igual que nos túneis da 
linha do AVE (TAV) (Albacete - Alicante) e no túnel 
de Bielsa. No Peru, encarregou-se do desenho e 
implantação dos sistemas de segurança integral 
dos parques solares de Repartición e Majes, na 
região de Arequipa.

Sistemas

A empresa executou trabalhos pertencentes ao 
sistema de controle distribuído para a usina de 
bioetanol de El Alcaraván (Colômbia). O siste-
ma integra as áreas funcionais de ciclo água-
-vapor, recepção e processamento de cana, 
produção de bioetanol e armazenamento e 
escritório.

Na Argélia, a empresa desenvolveu o sistema 
de controle da rede de distribuição de água 
proveniente da estação dessalinizadora de 
água do mar de Mostaganem, que integra o 
controle e a telegestão de 29 estações remotas 
entre as quais se incluem as estações de bom-
beamento, os depósitos de água, as conexões 
à dessalinizadora, a estação de tratamento e 
outras redes de distribuição e abastecimen-
to, e um centro de controle. O projeto inclui a 
implantação e o comissionamento da rede de 
fibra ótica e de instrumentação hidráulica e de 
segurança, bem como um sistema completo 
de videovigilância das estações desde o centro 
de controle.

Manutenção

A Isolux Corsán está realizando a manutenção 
das instalações de segurança e proteção contra 
incêndios dos edifícios vinculados ao Patrimô-
nio Nacional, como o Palácio Real de Madri, o 
Mosteiro El Escorial, o Palácio Real El Pardo e 
outros 30 edifícios de interesse pertencentes ao 
Patrimônio Nacional. Igualmente, está sendo efe-
tuada a manutenção das instalações gerais em 
hospitais como o de Meixoeiro, em Vigo, ou em 
centros penitenciários como o de Alcalá-Meco. 
Destacando-se também a manutenção de mais 
de 25 parques solares fotovoltaicos na Espanha 
e Itália.
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Fiéis a nosso 
compromisso
A forte implicação com a que abordamos 
nossa relação com o ambiente define a es-
trutura corporativa da Isolux Corsán. Nos-
sos valores estendem-se ao longo de toda 
a cadeia de valor e prolongam nossa filo-
sofia de empresa tanto em clientes quanto 
em fornecedores. Trata-se de um compro-
misso que, graças a todas as pessoas que 
integram o Grupo, se transfere de maneira 
coerente do âmbito global no qual nos pro-
jetamos para  o local onde operamos.

Responsabilidade Social
Em

presarial
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Reforçamos nossa capacidade para interagir com o ambiente

O ano de 2012 reflete a maturidade alcançada 
por Isolux Corsán em matéria de Responsabili-
dade Social Empresarial. O compromisso com 
o ambiente exige uma aplicação de sistemas de 
gestão da qualidade, de recursos, de transpa-
rência e de medição dos resultados em evolução 
constante. Esta sensibilidade de melhoria contí-
nua certifica a convicção de que nosso cresci-
mento como organização está totalmente ligado 
ao desenvolvimento do compromisso ativo com 
o ambienteonde desenvolvemos nossa atividade.

A Isolux Corsán avança nesta via de excelência 
com passo coerente com o de seus grupos de 
interesse. Trata-se de otimizar capacidades e 
melhorar resultados através de uma gestão ri-
gorosa de nossa atividade como empresa glo-
bal. Um compromisso em que, além dos grupos 
de interesse, temos presente a importância das 
ações sociais e ambientais que desenvolvemos.

Nossa maneira de 
interpretar a RSE 
baseia-se nos princí-
pios de cooperação 
e transferência de co-
nhecimento. Esten-
demos nossa cultura 
empresarial, amplia-
mos nossa base de 
formação de manei-
ra que todos nossos 
funcionários atuem 
como uma prolonga-
ção natural de nosso 
know how empresarial. 
Mas, ao mesmo tempo, a 
organização aprende e se 
enriquece com o conhecimento e a sensibilidade 
de todos os lugares onde operamos e de todas 
as pessoas com as que interagimos.

R ff
CCContinuamos 

comprometidos
capacidade para interagir com o ambiente

ete a maturidade alcançada 
m matéria de Responsabili-
sarial. O compromisso com 
ma aplicação de sistemas de 
e, de recursos, de transpa-
dos resultados em evolução 
sibilidade de melhoria contí-
cção de que nosso cresci-

zação está totalmente ligado 
do compromisso ativo com 
envolvemos nossa atividade.

nça nesta via de excelência 
e com o de seus grupos de 
de otimizar capacidades e 
através de uma gestão ri-

vidade como empresa glo-
so em que, além dos grupos 
presente a importância das 
ientais que desenvolvemos.

Nossa maneira de 
interpretar a RSE
baseia-se nos princí-
pios de cooperação 
e transferência de co-
nhecimento. Esten-
demos nossa cultura
empresarial, amplia-
mos nossa base de
formação de manei-
ra que todos nossos
funcionários atuem 
como uma prolonga-
ção natural de nosso 
know how empresarial. 
Mas, ao mesmo tempo, a 
organização aprende e se 
enriquece com o conhecimento e a sensibilidade 
de todos os lugares onde operamos e de todas 
as pessoas com as que interagimos.

i
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Grupos de interesse

Descrição Pontos chave

Funcionários O capital humano é um dos recursos mais 

importantes da empresa

Retenção de talento

Desenvolvimento profi ssional

Conciliação

Benefícios sociais

Clientes A empresa adaptou-se e ajustou-se aos requerimentos 

específi cos de cada coletivo e realizou uma gestão personalizada 

dos mesmos

Satisfação

Qualidade

Inovação

Acionistas A empresa expressa seu fi rme compromisso e vontade 

de criar valor a longo prazo para os mesmos

Transparência

Criação de valor a longo prazo

Fornecedores e subempreiteiros Constituem um elemento 

chave para o desenvolvimento do negócio

Inovação

Transparência

Profi ssionalismo

Sociedade A empresa interage constantemente com ela e 

considera vital administrar as suas prioridades e expectativas a fi m 

de contribuir para o desenvolvimento das áreas onde opera

Respeito aos Direitos Humanos

Atitude ética

Desenvolvimento sustentável

Transparência

Organismos reguladores Elemento estratégico dentro do Grupo Estreitas relações de acompanhamento 

das normas regulatórias

Parceiros de negócio Elemento estratégico

dentro do Grupo

Vínculos de confi ança

Relações a longo prazo

07 | Responsabilidade Social Empresarial
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Para que a Responsabilidade Social Empresarial 
seja eficaz e que seu impacto em todo o mundo 
seja visível, positivo e sustentável, todas as orga-
nizações devem realizar um esforço em homo-
geneizar suas linhas de trabalho nesta matéria.

Como parte desta estratégia, renovamos nosso 
compromisso com o Pacto Global das Nações 
Unidas, convencidos de que a relação iniciada 
em 2010 contribui para o esforço coletivo de or-
ganizações de todo o mundo em alcançar um 
futuro melhor.

O pacto assinado entre as Nações Unidas e a 
Isolux Corsán traduz-se em uma série de prin-
cípios que resumem nosso compromisso como 
empresa e integram-se no dia a dia das ativida-
des do nosso Grupo. Este pacto nos permite 
destacar os avanços e novas iniciativas empre-
endidas em matéria de Direitos Humanos, traba-

lhistas, respeito e proteção do meio ambiente e o 
combate à corrupção.

No âmbito dos 10 princípios do Pacto Global, 
o Grupo compromete-sea apoiar e respeitar a 
proteção dos direitos humanos fundamentais, a 
garantir a não discriminação no emprego e que 
as práticas empresariais não vulnerem os direitos 
humanos. Também assume o compromisso de 
apoiar a liberdade de associação e o reconhe-
cimento efetivo do direito à negociação coletiva 
e a erradicar o trabalho infantil e qualquer forma 
de trabalho forçado ou realizado sob coação. 
Através desta adesão, a Isolux Corsán preten-
de aplicar enfoques preventivos que favoreçam 
o meio ambiente, fomentar iniciativas que pro-
movam uma maior responsabilidade ambiental, 
favorecer o desenvolvimento e a divulgação de 
tecnologias compatíveis com o meio ambiente e 
trabalhar contra qualquer tipo de corrupção.

Compromisso global
Pacto Global das Nações Unidas

Grupos de interess

Descrição

Funcionário

Clientes A empresa

específi cos de cada c

Acionistas A empresa

Fornecedores e s

Sociedade A e

considera vital adminis

de contribuir pa

Organismos regulad

Pa

Para que a Responsab
seja eficaz e que seu i
seja visível, positivo e s
nizações devem realiz
geneizar suas linhas d

Como parte desta est
compromisso com o 
Unidas, convencidos 
em 2010 contribui par
ganizações de todo o
futuro melhor.

O pacto assinado en
Isolux Corsán traduz-
cípios que resumem n
empresa e integram-s
des do nosso Grupo
destacar os avanços 
endidas em matéria de

Pacto Global das Na
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Comprometidos com as pessoas

Globalização e eficiência foram as duas caracte-
rísticas principais do desenvolvimento de nosso 
capital humano em 2102. Com um quadro de 
8.526 funcionários distribuídos em quatro con-
tinentes, desenvolvemos uma política de Recur-
sos Humanos que nos permitiu fomentar o inter-
câmbio de culturas na organização, um aspecto 
fundamental em nossa estratégia de globaliza-
ção, com ações como a Norma de Mobilidade 
Internacional, a participação de funcionários de 
diferentes países em programas de formação 
transversais ou o uso das diferentes ferramentas 
de comunicação empresariais. 

Em 2012 melhoramos a eficiência de nossas 
ações graças ao Blog de Desenvolvimento de 
nossa intranet, a promoção interna ou novas 
modalidades de formação, como a metodologia 
blended learning ou o ensino de idiomas através 
da telefonia. 

O Blog de Desenvolvimento mensal permite ali-
nhar a todos os funcionários com a estratégia 
empresarial e uma cultura única. Esta ferramenta, 
simples e de fácil acesso, mantém uma filosofia 
2.0 onde os usuários podem colaborar e opinar 
sobre cada competência. 

O Projeto Itaca (Isolux Talent Calibration), uma 
ferramenta que permite medir e desenvolver o 
talento, implantou o sistema de avaliação por 
competências em três novos países: Argentina, 
Brasil e México, e estabeleceu planos de desen-
volvimento para cada um deles.

GGlobalizamos o talento
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O Grupo fomenta o desenvolvimento de seus 
funcionários não somente graças às promoções 
e sucessões, mas também através de políticas 
de mobilidade interna e planos de formação.

A Política Empresarial de Recrutamento e Sele-
ção Interna, que tem como princípio base o má-
ximo aproveitamento do talento na organização, 
permite oferecer vagas a todos os funcionários 
interessados em preenchê-las. Todos os pro-
cessos de seleção e contratação garantem a 
igualdade de oportunidades para todos os can-
didatos, sem distinções de gênero, idade, raça, 
religião, nacionalidade, estado civil, orientação 
sexual ou classe social.

Em 2012, um total de 129 pessoas ascenderam 
internamente em sua carreira profissional. Em 
todo este processo, a intranet mantém um papel 
crítico de apoio e informação aos candidatos.

Na Isolux Corsán mantemos nosso apoio ao 
desenvolvimento dos jovens com talento promo-
vendo a colaboração com as melhores univer-

sidades de cada país e reforçando a formação 
através de diferentes matérias. Em 2012, um total 
de 88 pessoas realizaram práticas formativas no 
Grupo graças a convênios de cooperação edu-
cativa e 41 pessoas recém-tituladas foram con-
tratadas em práticas.

Em linha com o fomento e promoção do em-
prego, a Isolux Corsán participou em Induforum, 
organizado pela Escola Técnica Superior de En-
genheiros Industriais da Universidade Politécnica 
de Madri, que se converteu em uma vitrine de re-
ferência para as empresas na hora de encontrar 
pessoal qualificado para as suas equipes.

Intensificação do recrutamento interno

Trabalhadores da Isolux Corsán por continente

País Competências  destacadas

Espanha Visão de negócio

Orientação a resultados

México Visão de negócio

Liderança

Argentina Capacidade de trabalho

Trabalho em equipe

Brasil Visão de negócio

Relatório de Atividades
07 | Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos
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A empresa fixou como objetivos principais para 
2012 fazer chegar a formação a todos os coletivos 
e centros de trabalho e proporcionar uma forma-
ção de qualidade de acordo às necessidades do 
negócio. Fruto desse esforço, foi a organização de 
mais de 65.000 horas formativas nos diferentes 
países, que alcançaram mais de 60% do quadro 
de pessoal em todas as áreas de negócio.

Participantes por empresa

Corsán-Corviam Construcción
Isolux Corsán Servicios
Grupo Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Resto de empresas

34%

10%
10%

40%

6%

O aumento de horas formativas recebidas por as-
sistente confirma a aposta da empresa em oferecer 
uma formação completa que reporte um valor adi-
cional ao trabalhador no seu posto. 

A proporção de mulheres participantes na forma-
ção também aumentou em 2012, o que demonstra 
a especial implicação do Grupo no desenvolvimen-
to das políticas de igualdade.

O ano de 2012 nos permitiu reforçar ao máximo 
as competências técnicas de nosso pessoal, ocu-
pando quase o dobro de horas formativas que em 
2011, uma vez resolvidas em exercícios anteriores, 
asaltas exigências setoriais sobre formação em pre-
venção de riscos no trabalho. Também ampliamos 
os objetivos da formação em idiomas com novos 
grupos de cursos de francês que se somam aos 
cursos de inglês, português e outras utilidades.

Horas de formação por áreas temáticas

Prevenção de Riscos no Trabalho
Desenvolvimento de Novas Tecnologias
Competências Linguísticas
Qualidade e Meio Ambiente
Habilidades Técnicas

3%

3%

12%
67%

15%

Apostamos em modalidades de formação mais 
vanguardistas aumentando as ações online no 
campo técnico, o que nos permite oferecer cur-
sos de qualidade a nossos profissionais sem limi-
te de horário nem de localização.

Horas por modalidade formativa

Teleformação
Mista / À distância
Mista / Teleformação
Presencial

20%

31%

40%

9%

Formação  para todos

84

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   84Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   84 12/08/13   12:0112/08/13   12:01



05

03

06

04

08

IC

01

05

03

07

02

06

04

02

01

07

07 | Responsabilidade Social Empresarial | Recursos Humanos

O ano de 2012 foi especialmente produtivo em 
nossa estratégia de crescimento e internaciona-
lização. 

Deslocamos nossos profissionais para desenvol-
ver projetos em três novos países, Chile, Bolívia 
e Armênia, e lançamos as bases para enviar em 
2013 nossa equipe a executar projetos inova-
dores em países como Uzbequistão, Emirados 
Árabes Unidos, Senegal e Uganda. 

A área de Recursos Humanos definiu uma nova 
Norma de Mobilidade Internacional com o obje-
tivo de lançar os princípios e diretrizes que cons-
tituem a base sobre a qual aplicar a gestão da 
mobilidade internacional de todo o pessoal do 
Grupo Isolux Corsán.

Objetivos fundamentales

 • Desenvolver um quadro normativo interno, 
aplicável a todos os países onde a Isolux 
Corsán tem presença, que regule a mobili-
dade internacional do pessoal responden-
do às necessidades de cada área de ne-
gócio e mantendo uns critérios de custos 
racionais.

 • Definir o esquema de remuneração e os be-
nefícios adicionais dos funcionários sujeitos 
à mobilidade internacional.

 • Unificar os critérios a seguir em todas as 
áreas de negócio na gestão da mobilidade 
internacional, permitindo com isso o cum-
primento das obrigações fiscais e trabalhis-
tas, tanto no país de origem quanto no de 
destino.

No ano passado contamos com mais de 230 
expatriados em quatro continentes e 72 novas 
expatriações. 

África
 • Angola
 • Argélia
 • Gabão
 • Quênia
 • Marrocos

América
 • Argentina
 • Bolívia
 • Brasil
 • Chile
 • Colômbia
 • EUA
 • México
 • Peru

Ásia
• Armênia
• Bangladesh
• China
• Índia
• Omã
• Qatar

Europa
• Itália
• Portugal

Estratégia de 
crescimento global

flexIC Plan
Consolida-se o Plano 
de Retribuição Flexível, 
denominado flexIC Plan 
na Espanha

Relatório de Atividades
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Desde os Recursos Humanos promovemos o 
principio de igualdade de oportunidades entre as 
pessoas. Em consequência, prestamos especial 
atenção ao desenvolvimento de ações que con-
tribuam para a igualdade de trato e oportunida-
des entre homens e mulheres em todos nossos 
processos e atividades: 

 • Processos de seleção

 • Mobilidade interna

 • Avaliação do desempenho

 • Promoção interna

 • Formação

 • Conciliação

Esta política de igualdade integra desde a base 
todos nossos projetos e nos leva a promover 
uma eficaz gestão do talento entre mulheres e 
homens de toda a organização. 

A Isolux Corsán procura uma distribuição equi-
librada do quadro de pessoal e trabalha para 
melhorar as condições de trabalho, promovendo 
medidas de conciliação e impulsionando uma 
cultura empresarial orientada à igualdade e à 
prevenção de qualquer conduta discriminatória.

O caráter global do Grupo, com profissionais de 
mais de 35 nacionalidades, faz com que defen-
damos que a integração da diversidade de cul-
turas em nossa organização e a confluência de 
perspectivas geram valor em nossa atividade. 

Em conjunto, promovemos a colaboração e coope-
ração entre equipes e pessoas tanto mediante de-
signações em projetos e funções como através de 
nossas ferramentas de comunicação e colaboração.

O Grupo, em sua especial sensibilidade à sua 
responsabilidade social, mantém o firme compro-
misso de facilitar a integração de pessoas porta-
doras de deficiência a fim de favorecer o desen-
volvimento pessoal e profissional. Estabelecemos 
objetivos de contratação e ações destinadas a 
facilitar a acessibilidade e a eliminação de barrei-
ras que representem um prejuízo para qualquer 
pessoa. Dentro deste compromisso, contribuímos 
anualmente, através de diversas fundações, para 
o bem-estar de coletivos com diferentes deficiên-
cias. 

Conciliação familiar

A Isolux Corsán fomenta a conciliação da vida 
profissional e familiar dos seus funcionários como 
parte do compromisso adquirido com seu qua-
dro de pessoal.

Plano Família

Em 2012, o Plano Família desenvolvido por Isolux 
Corsán e pela Fundação Adecco, prestou cober-
tura a dez familiares de funcionários portadores 
de deficiência. O projeto, concebido para fa-
vorecer a integração social e profissional 
destas pessoas, realizouavaliações 
e diagnósticos que permitiram 
aplicar terapias e trata-
mentos adaptados às 
suas patologias.

Promovemos a igualdade, a diversidade 
cultural e a integração social
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O cuidado da saúde, a obrigação
mais especial
A empresa continuou desenvolvendo uma im-
portante gestão na prevenção da saúde. 

Exames médicos dos funcionários

Aplicando os protocolos médicos específicos 
baseados na avaliação de riscos dos diferentes 
postos de trabalho, na Espanha foram realizados 

7.785 exames médicos: 4.408 a 
funcionários de nova in-

corporação e 3.377 
exames periódicos 

anuais. 

Assistência médica 

A Isolux Corsán presta assistência sanitária direta 
nas suas sedes através de médicos e auxiliares 
médicos, bem como em diferentes obras. Entre 
as atividades que desenvolve o pessoal médico 
destacam-se os exames médicos para avaliar a 
competência do trabalhador no desempenho da 
sua tarefa e a prestação de medicina assistencial 
e primeiros socorros. 

Também se realizam campanhas sanitárias de 
acordo com as necessidades de cada um dos 
países onde operamos, como controles de ma-
lária ou vacinações contra a gripe. 

Atividade internacional 

Em todas as atividades que desenvolvemos 
cumprimos com a legislação em vigor de cada 
país no referente à segurança e à saúde dos 
trabalhadores, contando com a colaboração de 
clínicas locais e, se for necessário, de entidades 
especializadas. Todo o pessoal, seja local, des-
locado ou expatriado, conta com um seguro de 
assistência médica.

A empresa continuou desenvolvendo uma 
importante gestão na prevenção da saú-

de em 2012. A realização de exames 
médicos, a assistência médica nas 

sedes e nas obras e a promoção 
de campanhas sanitárias são 

algumas das principais ativi-
dades promovidas a favor do 
cuidado da saúde de todos 
os funcionários do Grupo.

Relatório de Atividades
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A Isolux Corsán garante que todas as suas ativi-
dades se realizam sob os mais exigentes padrões 
em matéria de segurança e saúde em todos os 
países onde opera. Através de nossa Política de 
Segurança e Saúde, atualizamos permanente-
mente as medidas de prevenção de riscos no 
trabalho, respeitando a normativa e transmitindo-
-a aos trabalhadores, fornecedores, empreiteiros 
e empresas colaboradoras,contribuindo assim 
para a diminuição dos índices de sinistralidade 
nos últimos anos.

A difusão da Política de Segurança e Saúde 
mediante programas de formação adequados a 
todas as áreas e níveis hierárquicos é uma condi-
ção fundamental. A intranet corporativa contribui 
para este trabalho colocando à disposição de 

todos os funcionários o Manual de Gestão e os 
procedimentos gerais e específicos que consti-
tuem o Sistema de Gestão de Prevenção em três 
idiomas. A Isolux Corsán trabalhou em um plano 
de ação com os seguintes pontos:

• Acompanhamento direto do nível de im-
plantação e cumprimento do sistema nos 
diferentes países mediante o aumento de 
visitas periódicas aos diferentes projetos e 
sedes e auditorias.

• Aumento da formação sobre o sistema à 
linha de produção e sobre os riscos asso-
ciados, dirigida tanto ao pessoal próprio 
quanto aos subempreiteiros e/ou colabo-
radores. 

Exigentes padrões de segurança e saúde

Uma atividade centrada na prevenção

630
auditorias 

realizadas em 
2012
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O Sistema de Gestão de Prevenção de Riscos no 
Trabalho implantado baseia-se na norma Inter-
nacional Occupational Health and Safety Asses-
ment Series (OHSAS) 18001:2007, e adapta-se 
à legislação em vigor de cada país.

Em 2012 continuou a implantação de People 
Net, uma ferramenta informática específica de 
gestão de prevenção de riscos no trabalho que 
permite realizar um acompanhamento objetivo da 
atividade preventiva e emite um relatório mensal 
das atividades e evolução da sinistralidade, facili-
tando a detecção de áreas de melhoria.

Todas as empresas da Isolux Corsán subme-
tem-se periodicamente a auditorias internas nas 

quais se contrastam e verificam o grau de cum-
primento e o nível de implantação do Sistema de 
Gestão da Prevenção.

Auditorias | 2012

DIretoria Número

Energia 12

Meio Ambiente 15

Instalações, Manutenção e Serviços 442

Concessões 16

Fábricas 3

Construção 142

Total 630
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Formação e informação 

Índices de sinistralidade

O Plano de Formação em Prevenção de Riscos 
no Trabalho, fundamental para a política preven-
tiva, é integrado no Plano Geral de Formação 
Anual do Grupo. Todos os funcionários recebem 
formação em segurança e saúde quando entram 
na empresa e uma formação complementar de-
pendendo das características do seu posto de 
trabalho. 

A empresa realizou um grande esforço em matéria 
de segurança e saúde, que se vê refletido na redu-
ção, de maneira significativa, dos índices de sinis-
tralidade dos últimos anos.

Indicadores 2010 2011 2012

Ações formativas 1.509 1.508 4.317

Horas de ação formativa 7.735 12.054 14.847

Trabalhadores formados 7.838 10.858 43.606

Planos de segurança elaborados ou revisados 1.825 1.518 1.246

Reuniões de coordenação de atividades empresariais 554 604 689

Informações de investigação de acidentes 188 268 337

Auditorias internas 711 600 624

Visita às obras e centros de trabalho 3.586 2.917 3.217

Estudos ergonômicos / avaliações higiênicas 15 6 23

Planos de emergência 25 23 34

Reuniões do Comitê de Segurança e Saúde 42 42 17

Ações de sensibilização 2.469 5.370 19.478

Número de acidentes | 2009-2012

Acidentes 2011 2012

Leves 253 310

Graves 12 7

Mortais 3 0

Total 268 317

In itinere 40 15

Pessoal média 6.336 8.611

Dias de baixa 4.838 4.625

Média dias de baixa 0,76 0,54

Média acidentes 0,040 0,037

Índices de sinistralidade | 2009-2012

Indicadores 2011 2012

Incidências 36,96 35,07

Frequência 15,78 16,24

Gravidade 0,33 0,23
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Respeito à intimidade
e confidencialidade dos dados

Liberdade de associação
sindical e negociação coletiva

O Grupo continuou um ano mais garantindo o 
correto acesso e segurança da informação, tal 
e como dispõe a Lei Orgânica 15/1999 de 13 
de dezembro de Proteção de Dados de Caráter 
Pessoal e o Regulamento de Medidas de Segu-
rança (Real Decreto 994/1999 de 11 de junho). 
Nesta linha, mantivemos atualizados e inscritos 
no Registro Geral de Proteção de Dados todos os 
arquivos de nossa responsabilidade que contêm 
dados de caráter pessoal. A organização dispõe 
de um documento de segurança de cumprimen-

to obrigatório para todo o pessoal com acesso 
aos dados automatizados de caráter pessoal. 

Também se realizou uma auditoria externa dos 
controles informáticos da organização, a verifi-
cação de todos aqueles aspectos concernentes 
à segurança lógica, segurança física, separação 
de funções, Plano de Contingência e outros as-
pectos que garantem o correto acesso e con-
fidencialidade da informação administrada pelo 
Grupo.

A Isolux Corsán respeita a liberdade de asso-
ciação sindical de seus funcionários e o reco-
nhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva dos representantes de pessoal e sin-
dicatos, de acordo com a legislação aplicável 
em cada país.

Temos quatro convênios próprios e para o resto 
são aplicáveis os convênios coletivos setoriais.

Representação sindical

Centro Número

Isolux Ingeniería 49

Corsán-Corviam Construcción 64

GIC FÁBRICAS 5

Emesa 13

Isolux Corsán Servicios 25

Relatório de Atividades
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Em uma clara aposta na sustentabilidade, em Isolux Corsán contri-
buímos para a melhora de nosso ambiente com ações concretas 
e medíveis que conferem valor a toda nossa cadeia de atividade.

A relação com nossos grupos de interesse é articulada a partir de 
um eixo fundamental, os recursos humanos. Na procura da 
excelência, a cooperação de todos os funcionários é vi-
tal para transmitir o compromisso da organização, 
tanto aos fornecedores quanto aos clientes 
e investidores.

Comprometidos com a criação de valor

Reforçamos 
vínculos

92929292929292929292
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Satisfação

Ano Notas / 100

2008 76,96

2009 77,57

2010 80,04

2011 82,39

2012 83,20

A Isolux Corsán considera a comunicação 
como um ativo fundamental com o qual 
melhorar as suas capacidades competi-
tivas. Por isso informa a seus grupos de 
interesse de forma transparente e com-
prometida.

Nesta linha, ao longo de 2012 a em-
presa trabalhou em comunicar seus 
desafios e projetos. Como resulta-
do deste esforço, foram contabili-
zados em meios um total de 820 
informações*. Sendo que 30% 
destas notícias foram publicadas 
por meios internacionais, com 
um claro predomínio dos meios 
online (78%).

Neste período, a intranet da Isolux Corsán con-
solidou-se como uma importante ferramenta 
de trabalho para os funcionários do Grupo, que 
permite conhecer as últimas novidades sobre a 
empresa, assim como estabelecer sinergias entre 
todo o quadro de pessoal.

Este espaço, em constante melhora e atuali-
zação, representa um ponto de encontro para 
todos os funcionários do Grupo, independente-
mente do seu país de localização. Durante 2012, 
foram executados novos espaços colaborativos 
onde os trabalhadores podem compartilhar o 
seu conhecimento e experiências. Foros, wikis e 
blogs foram as novas ferramentas 2.0 que foram 
dispostas para resolver a grande dispersão geo-
gráfica do Grupo.

A atividade da Isolux Corsán está vol-
tada em satisfazer as necessidades 

do cliente. Um compromisso que impli-
ca uma filosofia de melhoria contínua. Para 

conseguil-lo, a empresa sempre procura o trato 
mais direto possível com o cliente.

Este acompanhamento, que se realiza através 
das áreas Comercial e de Produção, nos per-
mite otimizar os recursos em coerência com as 
prioridades dos clientes e potencializar aquelas 
áreas nas quais se identificam as necessidades 
de melhora.

As pesquisas de satisfação representam um 
medidor fundamental neste processo. Nelas, o 
cliente pondera aspectos como a proposta, a 
tramitação de suas reclamações, a qualidade da 

documentação ou, em termos globais, a quali-
dade da obra entregada. Suas respostas e as 
propostas de melhoria contribuem para nosso 
objetivo de superar-nos diariamente.

Através da ferramenta de Gestão da Qualidade e 
Meio Ambiente observamos uma melhoria con-
tínua da satisfação do cliente em cada exercício.

Transparência comunicativa

Compromisso com o cliente

*Conforme GBA

Relatório de Atividades
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Relação eficiente com os fornecedores
Otimização de custos e melhoria da qualidade

Fornecedores 2008-2012 | Principais valores

Projeto 2008 2009 2010 2011 2012

Volume total de compras a fornecedores (M€) 2.732 2.408 2.550 2.590 2.470

Volume total de compras a fornecedores locais (M€) 1.675 1.862 2.002 1.945 1.903

Número total de fornecedores 19.127 19.572 20.015 20.314 18.958

% total de fornecedores locais 75,30 77,24 79,43 78,82 77,74%

A eficiência operacional da Isolux Corsán baseia-
-se na soma de três fatores: uma normativa que 
garante globalmente as melhores práticas de con-
tratação, uns sistemas que favorecem a agilidade 
e a rastreabilidade na tomada de decisões e uma 
ótima gestão dos fornecedores locais e globais.

Em um marco de competência global, esta efici-
ência na gestão dosfornecedores revela-se como 
a chave da melhoria competitiva das operações, 
já que boa parte dos custos dos projetos provêm 
de materiais e serviços de terceiros. 

As equipes de compra da Isolux Corsánestão for-
madas na aplicação das normas e procedimentos 
e dispõem do conhecimento necessário no que 
diz respeito a todas as implicações legais, fiscais e 
logísticas que regem as transações de produtos e 
serviços em um mercado global. 

Em 2012, a empresa estabelece como prioridade 
a profissionalização e desenvolvimento das ativi-
dades de pesquisa de mercado e a homologação 

dos fornecedores internacionais mediante a iden-
tificação de fontes de fornecimento que garantem 
a qualidade e os custos planejados. 

As relações comerciais com os grandes fornece-
dores globais basearam-se na máxima colabo-
ração e garantia das relações a longo prazo que 
geram oportunidades de crescimento conjuntas. 
Isto foi traduzido na otimização dos custos e na 
melhoria da qualidade.

Igualmente, a colaboração com fornecedores locais 
foi de máxima importância em 2012. Este quadro 
de colaboração permitiu participar de todo o co-
nhecimento dos mercados locais. Também foram 
fundamentais para gerar valor em todas as comu-
nidades onde executamos nossos projetos e obras.

Em 2012, a consolidação dos sistemas e pro-
cessos para converter a gestão em um sistema 
regulado ratificou a excelência do gerenciamento 
dos projetos e das obras dispersas geográfica e 
tecnicamente.

Bonde de Orã | Argélia
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A Isolux Corsán é consciente de que o cresci-
mento e a competitividade em todas as áreas 
de negócio dependem estreitamente do nível 
de satisfação de nossos clientes com nossos 
produtos e serviços. A Política Corporativa da 
Qualidade estabelece os seguintes compro-
missos:

• Desenvolver e implantar sistemas de Ges-
tão da Qualidade adequados à organiza-
ção e de acordo com os princípios estabe-
lecidos no padrão internacional ISO 9001 
e, dentro desta política, tomar medidas 
que permitam melhorar continuamente a 
eficácia dos sistemas implantados. 

• Cumprir os requisitos aplicáveis aos pro-
dutos e serviços fornecidos, na medida 
em que exigirem as normativas legais e as 
especificações dos clientes para os quais 
se realizam.

• Otimizar a gestão dos processos e meto-
dologias de trabalho, da informação, dos 
aprovisionamentos, recursos e capacida-

des e das relações internas ou externas 
dispostas no desenvolvimento das ativida-
des. 

• Estabelecer e controlar o cumprimento de 
objetivos coerentes com esta política de 
acordo com as capacidades da nossa or-
ganização. Assegurar que estes objetivos 
contribuem para melhorar a qualidade de 
nossos produtos e serviços e a eficácia do 
sistema de gestão da qualidade.

• Revisar periodicamente esta política para 
manter o seu alinhamento com a visão e 
objetivos estratégicos da Diretoria e com 
as necessidades detectadas em cada mo-
mento no ambiente do mercado social e 
natural no desenvolvimento das atividades 
do negócio. 

• A diretoria da empresa garante a implanta-
ção das medidas necessárias para alcan-
çar o conhecimento da Política da Qualida-
de, bem como sua implantação em todos 
os membros da organização.

A qualidade como garantia de sucesso

Na Isolux Corsán a qualidade constitui o parâ-
metro básico que determina nosso sucesso. 
Os Sistemas de Gestão da Qualidade da Iso-
lux Corsán estão incorporados em todas as 

atividades e em todos os países onde opera-
mos. Desta maneira, garante-se que a cultura 
da empresa esteja presente em todos nossos 
projetos.

Uma gestão da qualidade comum para todos os projetos 

Relatório de Atividades
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Na Isolux Corsán somos conscientes da importân-
cia que implica fazer um acompanhamento efetivo 
de todas nossas atividades. Nossa experiência na 
implantação de Sistemas de Gestão traduz-se em 
uma cultura onde tudo é suscetível de ser medido 
e, portanto, melhorado. 

As auditorias internas representam uma das ferra-
mentas fundamentais para a busca constante da 
excelência em todas nossas operações. Em 2012 
aumentamos o número de auditorias internas da 
qualidade e meio ambiente em 63,6% no que res-
peita ao ano anterior:

Auditorias internas

Número de auditorias

Área 2009 2010 2011 2012

Corporativa 2 6 9 10

Construção 22 72 119 135

Engenharia e Serviços 50 70 67 174

Total 74 148 195 319

Número de NCs / AI

Área 2009 2010 2011 2012

Grupo 2,00 1,00 1,00 0,8

Construção 3,36 2,81 1,61 1,41

Engenharia e Serviços 3,34 3,30 3,04 2,71

Total 3,31 2,96 2,26 1,97

96

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   96Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   96 12/08/13   12:0212/08/13   12:02



05

03

06

04

08

IC

01

05

03

07

02

06

04

02

01

07

07 | Responsabilidade Social Empresarial | Criação de Valor

A Isolux Corsán tem como objetivo a certificação 
dos sistemas de gestão da qualidade sob a nor-
ma ISO 9001 naqueles países onde se criou uma 
estrutura corporativa permanente.

Na Espanha, seguindo os ciclos estabelecidos 
para a manutenção e renovação das certifica-
ções ISO 9001, nossas atividades são avaliadas 
anualmente por entidades independentes e de 
prestígio internacional.

As auditorias externas realizadas em 2012 em 
diferentes áreas da empresa destacaram uma 
série de pontos fortes nas empresas que formam 
a Isolux Corsán.

Na Área Corporativa destaque para o apoio 
e a implicação da Diretoria no cumprimento e 
eficácia dos sistemas de gestão; os requisitos 
da qualidade e meio ambiente incluídos nos 
contratos tipo ou a integração do Sistema de 
Gestão da P&D&i com o Sistema de Gestão da-
Qualidade e Gestão Ambiental do Grupo. Além 

disso, os auditores reconhecem a tomada em 
consideração das oportunidades refletidas nos 
pareceres dos auditores.

Em Construção avaliou-se o compromisso da 
alta Diretoria na implantação do Sistema de Ges-
tão daQualidade estabelecendo planos de re-
dução nos consumos de energia e recursos; os 
critérios de avaliação e, em geral, a metodologia 
de avaliação dos aspectos ambientais; a quali-
dade da lista de verificaçãoutilizada para realizar 
auditorias internas às obras, e o conteúdo dos 
pareceres dos auditores internos gerados como 
resultado das mesmas.

Em Engenharia e Serviços destacam-se o 
acompanhamento e rastreabilidade dos regis-
tros; o controle documental da maquinaria; o 
controle documental de engenharia ou as situ-
ações e atributos do Sistema de Gestão des-
tacáveis pelo seu bom funcionamento e valor 
no que diz respeito ao desempenho geral do 
Sistema.

Auditorias externas

Relatório de Atividades

97

Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   97Memoria IC 2012 Actividades PORT.indd   97 12/08/13   12:0212/08/13   12:02



Em um contexto econômico tão complexo como 
foi 2012 para o conjunto do planeta, o esforço 
da Isolux Corsán por manter o seu compromisso 
com as comunidades dos países onde opera foi 
fundamental para a estrutura social do ambiente, 
especialmente nas áreas mais necessitadas.

A presença do Grupo em determinados países 
representa a contratação de fornecedores e fun-
cionários locais, com o conseguinte desenvolvi-
mento econômico. Como empresa construtora e 
de infraestruturas energéticas e ambientais, nos-
sa presença sobrevive no tempo: doamos, sem-
pre que possível, as infraestruturas de execução 
dos projetos para as comunidades.

Compromisso
com a comunidade
e o ambiente

9898
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América do Sul e América Central

Brasil
No marco do projeto de linhas de transmissão 
do Macapá e Xingu foram assinados convênios 
com as Secretarias Municipais de Saúde. A em-
presa desenvolveu ações destinadas a combater 
e controlar a malária, bem como atividades edu-
cativas para a prevenção de doenças de trans-
missão sexual e assessoramento no consumo de 
bebidas alcoólicas. 

Também foram apoiadas atividades culturais: a 
Isolux Corsán patrocinou o maior evento artístico 
e cultural do Estado do Pará, no qual participa-
ram mais de 5.000 pessoas (FETSOL), e a Feira 
de Arte e Cultura de Ameirim. 

No que respeita ao cuidado ambiental, celebrou-
-se a Semana do Meio Ambiente.

Além disso, a empresa realizou diversas iniciati-
vas como:

 - Formação Agroflorestal e de tratamento de 
resíduos sólidos, organizados em agosto 
na ComunidadeTeresu. 

 - Programa de formação de agricultura sus-
tentável das comunidades de RESEX do 
rio Cajari.

 - Apoio às atividades de coleta seletiva de 
lixo no município Senador José Porfirio.

 - Campanha educativa de consumo respon-
sável e de prevenção de resíduos com os 
funcionários da LXTE e LMTE.

 - Campanha Pratos Limpos para reduzir o 
desperdício de alimentos na construção de 
Vitória do Xingu. 

 - Apoio às comunidades Quilombolas, com 
a organização de reuniões de diálogo e 
workshops. 

 - Ações de Proteção da Natureza na Comu-
nidade Céu Aberto.

 - Ações educativas nas Comunidades Boa 
Vista e Terusu.

Relatório de Atividades
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Argentina
• Coincidindo com o Dia das Crianças, foi 

realizada uma coleta de brinquedos para 
o Hospital Garrahan em Buenos Aires. A 
empresa colaborou com uma doação eco-
nômica e os trabalhadores realizaram uma 
importante doação de brinquedos.

• Na bacia do rio Turbio continuaram os traba-
lhos de capacitação técnica e de saúde. Por 
outro lado, considerando as inundações 
ocorridas em agosto de 2012, colaborou-
-se com a Defesa Civil em tarefas de infor-
mação e com a contribuição de maquinaria. 
Além disso, foram entregues alimentos para 
as famílias afetadas pelas inundações. Tam-
bém foram organizados os festejos do Dia 
das Crianças.

Colômbia

• A empresa realizou uma jornada de vaci-
nação na localidade do Porto Bahía.

• Foram entreguespresentesàs crianças da 
urbanização Ariguani da localidade de 
Porto López (Meta) e da Fundação Porto 
Bahía.

Peru

• Em seu envolvimento com o meio onde 
opera, a Isolux Corsán realizou um estudo 
na área de influência dos seus dois par-
ques fotovoltaicos, Repartición e Majes, a 
fim de formular estratégias e propostas de 
ações de apoio ao desenvolvimento destas 
comunidades. 

• Além disso, a empresa criou o fundo social 
T-Solar Peru, juntamente com o Serviço de 
Desenvolvimento-Procura da Companhia 
de Jesus, que presta apoio às instituições 
educativas do entorno com o objetivo de 
melhorar as condições educativas e o fu-
turo das crianças.
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07 | Responsabilidade Social Empresarial | Comunidade e ambiente

América do Norte

Estados Unidos

• A Isolux Corsán colaborou com o Departa-
mento de Polícia de Austin em ‘Operation 
Blue Santa’, uma iniciativa que proporcio-
na brinquedos e alimentos para as famílias 
necessitadas durante as festas natalinas.

Ásia
Índia

• A empresa organizou atividades com mo-
tivo do Dia Mundial do Meio Ambiente sob 
o lema “Economia verde: Inclua-se” e da 
Semana Nacional de Segurança na Estra-
da, que contaram com a participação da 
comunidade local e dos trabalhadores da 
NH2 em Kudra.

• A Isolux Corsán construiu uma creche nas 
imediações da rodovia NH6 para os filhos 
dos/as trabalhadores/as onde as crianças 
recebem educação, alimentos e água po-
tável.

Europa
Espanha

A empresa centra sua atividade em ações que 
promovem a integração social e profissional de 
pessoas portadoras de deficiência ou em risco 
de exclusão social. A Isolux Corsán mantém uma 
estreita colaboração com entidades como a Fun-
dação Adecco e Apai, através das quais canali-
za suas ajudas e contribuições. Estas iniciativas 
complementam-se comos planos Família e PAD 
(Programa de Atenção às Pessoas com Deficiên-
cia), orientados ao quadro de pessoal do Grupo.

A empresa também colabora com a Cruz Ver-
melha através de uma campanha de coleta de 
alimentos e com Banco de Alimentos mediante a 
campanha de doação da cesta solidária.

Em seu compromisso com o ambiente, a em-
presa focaliza seus esforços em três âmbitos: a 
cultura, a arte e o esporte. Neste sentido, presta 
seu apoio ao CD Numancia.

No campo artístico, o Grupo continuou em 2012 
com suas contribuições ao Museu do Prado e à 
Fundação ceuta Crisol de Culturas.

Relatório de Atividades
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Comprometidos com o meio ambiente

O cuidado ambiental faz parte intrínseca da 
nossa Responsabilidade Social Empresarial. 
Todos nossos projetos, desenvolvidos em qual-
quer parte do mundo, tem uma relação muito 
concreta com o ambiente baseada no respei-
to e na gestão sustentável. Este compromisso 

ambiental traduz-se em políticas que cumprem 
os padrões internacionais mais exigentes e que 
aplicamos a todas nossas operações. O Grupo 
trabalha na melhoria da qualidade ambiental das 
comunidades onde sua estrutura corporativa 
está presente.

Relatório de Atividades
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A Isolux Corsán transmite seus compromissos 
com a prevenção da poluição, o cumprimento le-
gal ambiental e a melhoria contínua na gestão do 
meio ambiente através da sua política ambiental, 
que difunde em todos os níveis da organização e 
integra em todas suas atividades, independente-
mente do país onde as desenvolve.

Através desta política, a Isolux Corsán compro-
mete-se a:

• Desenvolver e implantar sistemas de Ges-
tão Ambiental adequados à empresa e de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
padrão internacional ISO 14001 e tomar 
medidas que permitam melhorar continu-
amente a eficácia dos sistemas implanta-
dos. 

• Estabelecer e controlar o cumprimento de 
objetivos e metas ambientais coerentes 
com esta política e de acordo com as ca-
pacidades da organização. 

• Garantir que estes objetivos e metas contri-
buem para melhorar progressivamente seu 
bom comportamento ambiental e a eficácia 
do sistema de gestão ambiental. 

• Aplicar práticas destinadas à prevenção e 
redução da poluição, tentando minimizar os 
impactos ambientais mais significativos. 

• Cumprir com a legislação ambiental aplicável 
e outros requisitos que a organização assine 
relacionados com seus aspectos ambientais. 
Manter a informação correspondente dispo-
nível e convenientemente atualizada. 

• Revisar periodicamente esta política para 
manter seu alinhamento com a visão e obje-
tivos estratégicos da DIretoria e com as ne-
cessidades detectadas em cada momento 
no ambiente do mercado, social e natural 
onde desenvolve sua atividade.

A Diretoria garante a implantação das medidas 
necessárias para obter o conhecimento e o com-
promisso com esta Política Ambiental de todos 
os membros da organização e seus colaborado-
res externos. Igualmente, garante que a mesma 
esteja à disposição de qualquer parte interessada 
e do público em geral.

Identificação dos aspectos ambientais dos 
projetos

A Isolux Corsán integra em todos seus projetos 
a identificação dos aspectos ambientais asso-
ciados aos mesmos. Do mesmo modo, o pla-
nejamento é apresentado com ferramentas que 
avaliam o trabalho em toda sua dimensão, de 
maneira que -desde o início da atividade até a 
entrega do projeto- todo o processo garante o 
mais estrito cumprimento dos requisitos legais 

Política de gestão ambiental
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ambientais e o compromisso de prevenção de 
qualquer poluição.

Os aspectos ambientais classificam-se em reais 
e potenciais. Os primeiros referem-se à afec-
ção das águas, consumo de recursos naturais/
produtos, danos em solo, emissões acústicas, 
emissões atmosféricas, resíduos inertes, resí-
duos perigosos, resíduos urbanos e uso de ma-
térias primas. Os potenciais são os acidentes e 
incidentes.

Em 2012, dentro dos aspectos ambientais “reais” 
identificados, a maior porcentagem corresponde 
à geração de resíduos inertes (30%), seguido da 
geração de resíduos urbanos (19%) e resíduos 
perigosos (15%), juntamente com o consumo de 
recursos naturais/produtos (13%).

Por outro lado, na categoria de aspectos ambien-
tais potenciais, identificou-se majoritariamente 
a possível ocorrência de acidentes ambientais 
(73%), diante da possibilidade de sofrer um in-
cidente (27%).

Avaliação dos aspectos ambientais

Contamos com uma sistemática de avaliação 
que analisa as características que definem o grau 
de afecção que pode ter um aspecto ambiental 
no meio natural circundante: certeza, temporali-
dade, classe, magnitude ou entorno. 
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07 | Responsabilidade Social Empresarial | Meio ambiente

Esta avaliação permite obter um valor que reflete 
o impacto de cada aspecto no ambiente natural 
e determinar se a afecção é significativa ou não. 

Redução dos aspectos ambientais significativos

A gestão de resíduos é um aspecto crucial na 
execução de todos os projetos, pelo que todas 
as equipes implicadas colaboram ativamente no 
tratamento adequado dos mesmos.  Para garantir 
a eficiência deste trabalho, ministramos formações 
orientadas a todo o pessoal de obra e empresas 
subcontratadas para que se envolvam e partici-
pem na realização de uma correta separação e 
armazenamento dos resíduos, e que conheçam 
as obrigações legais derivadas da gestão.

Em 2012, 24% dos aspectos ambientais identi-
ficados em nossos projetos foram considerados 
significativos.

Dentro dos aspectos ambientais significativos de 
tipo “real”, a geração de resíduos perigosos repre-
senta a maior parte (75%). Do resto, cabe des-
tacar a geração de emissões atmosféricas (8%), 
os danos aos solos (5%), a geração de resíduos 
inertes (4%) e a emissão de ruído e vibrações (3%).

Por sua vez, os aspectos “potenciais” que foram 
avaliados como significativos em 2012 correspon-
dem na sua imensa maioria a possíveis acidentes 
(91%), diante de possíveis incidentes (9%).

Relatório de Atividades
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A visão global com a que trabalhamos dia a dia 
na Isolux Corsán, bem como a entrada em no-
vos negócios, convertem o Sistema de Gestão 
Ambiental em uma ferramenta fundamental para 
conhecer, controlar e minimizar os riscos ambien-
tais de nossas atividades. 

O objetivo da empresa é consolidar a estrutura 
corporativa existente em cada país para melho-
rar a implantação e o acompanhamento do ge-
renciamento ambiental dos projetos. Igualmen-
te, pretendemos um maior reforço dos recursos 
necessários para a prevenção ambiental em 
todos os projetos e a consolidação do sistema 
de identificação dos requisitos legais em cada 
um dos países onde operamos. Além disso, 
destaca:

• Desenvolvimento de boas práticas de ges-
tão ambiental, independentemente do país 
onde se realize a atividade.

• Reforço da sistemática de padronização na 
identificação e avaliação dos aspectos am-
bientais.

• Estabelecimento de medidas que minimi-
zem o risco ambiental.

• Reforço da formação em temas ambientais 
às equipes de projeto presentes em todos 
os países onde realiza suas atividades.

• Reporte e monitoramento de indicadores 
para consolidar a informação procedente 
dos diferentes países onde operamos.

• Realização de controles de execução e au-
ditorias internas em todos os projetos em 
andamento.

• Acompanhamento dos objetivos ambientais 
apresentados no ano e recompilação da in-
formação relativa aos lucros obtidos.

• Estabelecimento de novos objetivos, acom-
panhamento e revisão dos sistemas.

Prevenir a poluição

A Isolux Corsán reitera seu compromisso com 
as energias renováveis ao considerá-las peças 
fundamentais no combate à mudança climática, 
bem como uma alternativa real e eficaz para re-
duzir a dependência energética.

Neste sentido, a T-Solar -filial do Grupo- é uma 
indicação clara de aplicação dos princípios de 
desenvolvimento sustentável em todas suas ativi-
dades. Esta empresa é um expoente de como se 
deve combinar a rentabilidade econômica com o 
compromisso com o cuidado e preservação do 
meio ambiente.

A energia produzida por T-Solar (2012): as usinas 
fotovoltaicas administradas e exploradas pela T-
-Solar geraram mais de 320 GWh de energia em 
2012, equivalentes ao consumo elétrico médio 
anual de uma população de mais de 114.000 
habitantes. 

Grandezas ambientais: aeletricidade limpa ge-
rada por T-Solar em 2012 evitou a emissão de 
113.004 toneladas de CO2 à atmosfera1, o que 
equivale à plantação de 6.704.904 árvores2.

(1) Redução de emissões: 0,358 kg de CO2 por kWh 

produzido (de acordo com o Observatório da eletricida-

de de WWF/Adena). 

(2) Equivalência em plantação de árvores: 1.780.000 

árvores por cada 30.000 Tn de CO2 (de acordo com 

a Secretaria da Economia e Inovação Tecnológica da 

Comunidadede Madri).

Objetivo comum: proteger o meio
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A cultura de otimização do consumo de energia, 
que se começou a transferir para outros países 
onde contamos com presença corporativa, tem 
como objetivos os seguintes:

• Melhorar o ratio de eficiência energética

• Melhorar o ratio de eficiência de consumo 
de água

• Minimizar a geração de resíduos e melho-
rar seu gerenciamento

• Integrar os aspectos ambientais em todas 
as atividades

O Plano desenvolve atuações como:

• Instalação de torneiras com temporizador 
e aeradores nos banheiros

• Instalação de temporizadores e sensores 
de presença em algumas zonas do edifício

• Desligamento automático de luzes e clima-
tização

• Renovação de impressoras e fotocopia-
doras por outros equipamentos de menor 
consumo

• Criação de pool de impressoras e fotoco-
piadoras (redução do seu número)

• Normativa interna para otimizar o uso de 
material de escritório

• Cartazes de comunicação ambiental de 
boas práticas

Atualizamos o Inventário das Emissões de Gases 
Efeito Estufa gerados na sede social de Madri e 
atividades associadas à mesma, seguindo as 
pautas indicadas na Norma UNE-ISO 14064-1: 
2006. Gases de efeito estufa. Parte 1: “Especi-
ficação com orientação, à escala das organiza-
ções, para a quantificação e o relatório das emis-
sões e remoções de gases de efeito estufa”.

Alcance 1: Emissões diretas

Emissão de G.E.E. provenientes de fontes de 
G.E.E. que pertencem ou são controladas pela 
organização. Estas emissões foram estimadas 
identificando os equipamentos, a maquinaria, os 
combustíveis e os gases instalados, que são ge-
rados no edifício e que são: 

2011 2012

Toneladas de CO
2

de emissões diretas
83,84 70,34

Alcance 2: Emissões indiretas derivadas por 
energias

Emissão de GEE proveniente da geração de 
eletricidade, calor ou vapor de origem externa 
consumidos pela organização. O consumo de 
energia (elétrica) para alimentar as diversas ins-
talações e equipamentos do edifício identifica-
dos é calculado por meio do fator de emissão 
proporcionado pela companhia fornecedora. 

Com estes dados, a Isolux Corsán estabele-
cerá objetivos de redução e implantará medi-
das visando uma maior eficiência e controle da 
energia do edifício da sede central.

2011 2012

Toneladas de CO
2
 de emissões 

indiretas derivadas por energias
897,66 1.015,02

Alcance 3: Emissões indiretas: Bens e serviços 
adquiridos, deslocamentos e viagens de trabalho

No inventário de 2012, incluímos pela primeira 
vez dados relativos ao Alcance 3. Este alcance 
inclui os deslocamentos de todos os funcionários 
para o centro de trabalho e viagens. Para o cál-
culo destas emissões foi tomado como variável 
o combustível utilizado.

2012

Toneladas de CO
2

9.113,25

Otimização energética

Relatório de Atividades
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Implantação global
Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança e Saúde

Em 2012 ratificou-se o esforço para transferir os 
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde, Quali-
dade e Meio Ambiente, bem como os compromis-
sos de suas políticas, para todos os países onde 
Isolux Corsán desenvolve sua atividade. 

Em coerência com a natureza global do nosso 
negócio, estes sistemas de gestão foram adapta-
dos aos requisitos do país e dotados de estrutu-
ras corporativas que garantem sua implantação 
de maneira efetiva. 

Esta política resume-se em:

• Cumprimento legal
• Integridade e transparência
• Eficácia e eficiência
• Ambientes de trabalho seguros
• Compromisso com a qualidade
• Prevenção da poluição

Existe uma estrutura em cada país responsável da 
implantação e acompanhamento dos Sistemas 
de Gestão que reporta à Diretoria Corporativa da 
Qualidade, PRT e Meio Ambiente, informando so-
bre os avanços, necessidades e ações preventi-
vas e corretivas que devem ser implantadas para 
a melhoria contínua do sistema.

Os Sistemas de Gestão reforçam-se com:

• Visitas periódicas e auditorias aos diferentes 
projetos que estão em execução nos países, 

reforçando a formação e transferindo os va-
lores para todas as unidades de negócio.

• Implantação de um sistema de reporte que 
permite dispor de dados consolidados re-
lativos aos indicadores de sinistralidade, 
não conformidades, auditorias e recursos.

• Implantação de ferramentas informáticas 
que permitam o acesso online aos dados 
e indicadores de gestão.

• Reuniões mensais mediante videoconfe-
rência a fim de realizar um acompanha-
mento.

• Formação e troca de experiências median-
te encontros.

Este sistema de trabalho propicia a implanta-
ção de nossos Sistemas de Gestão, verificáveis 
sob as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001 por empresas de reconhecido prestígio 
em cada um dos países onde temos estrutura 
corporativa. 

Na Isolux Corsán Argentina, em 2012, obteve-se 
a certificação sob as três normas em suas ativi-
dades de Energia. No México, em 2012 renovou-
-se a certificação das três normas indicadas para 
suas atividades de Construção. Igualmente, está 
previsto para 2013 o início dos processos de cer-
tificação na Índia e no Brasil.
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ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001 (Meio 
Ambiente)

A Isolux Corsán desenvolve todos seus Siste-
mas de Gestão de acordo com os padrões in-
ternacionais ISO 9001 e ISO 14001. Além dis-
so, todos são supervisionados e contrastados 
por organismos de certificação independentes 
que anualmente revisam nossos Sistemas de 
Gestão e comprovam que sua aplicação é efe-
tuada de acordo com os padrões internacio-
nais.

Registro EMAS

A fábrica de Elaborados Metálicos Emesa 
dispõe da certificação ambiental de acordo 
com o Regulamento EMAS, uma normativa 
de aplicação voluntária da UE que reconhe-
ce à empresa que implantou um Sistema de 
Gestão Ambiental e adquiriu um compromisso 
de melhoria.

Em virtude deste compromisso, a Emesa elabora 
uma declaração ambiental periódica que reúne e 
documenta sistematicamente o sólido desempe-
nho das fábricas a favor da sustentabilidade am-
biental, mediante o controle do impacto de todas 
as atividades e processos relacionados com suas 
linhas de produção.

OHSAS 18001:2007 | Segurança e Saúde

Os processos de auditoria externa permitem promo-
ver a melhoria contínua de nosso Sistema de Gestão. 
Por este motivo, impulsiona-se a certificação das di-
ferentes empresas que formam o Grupo, de acordo 
com a especificação OHSAS 18001:2007. 

Ao longo do exercício de 2012, as empresas do 
Grupo certificadas submeteram-se às correspon-
dentes auditorias periódicas, tanto internas quan-
to de controle ou recertificação, por organismos 
de certificação independentes e de prestígio re-
conhecido globalmente.

Certificações

Certifi cações

Empresa Certifi cado Alcance - País

Corsán-CorviamConstrucción ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

Isolux Ingeniería ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

Isolux Corsán Servicios ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

Global Vambrú ISO 9001 + ISO 14001 Espanha

Watsegur ISO 9001 + ISO 14001 Espanha

Elaborados Metálicos ISO 9001 + ISO 14001 + EMAS + OHSAS 18001 Espanha

Corvisa Prod. Asfálticos e Aplic. ISO 9001 Espanha

Grupo Isolux Corsán ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

TECNA ISO 9001 + ISO 14011 Espanha

Grupo Isolux Corsán / IsoluxIngeniería / Isolux 

Corsán Argentina (atividade de Energia) 
ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Argentina

Isolux de México de C.V. (Construção) ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 México

Viabahia Concessionária de Rodovias S.A. ISO 9001 Brasil

TECNA
ISO 9001 + ISO 14001

Argentina, Bolívia, Brasil, 

Equador, Peru

Relatório de Atividades
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CComprometidos
com projetos de P&D&i
Comprometidos com a vanguarda tecnológica

A Isolux Corsán conta com uma experiência con-
trastada em projetos de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação. Esta experiência permitiu desen-
volver um Sistema de Gestão sob a norma UNE 
166.002:2006 que fomenta o desenvolvimento de 

projetos de P+D e Inovação Tecnológica dentro 
das Unidades de Negócio do Grupo. O compro-
misso com a inovação da Isolux Corsán toma 
forma na sua Política Corporativa de P&D&i. Esta 
política resume-se nos seguintes compromissos:

• Desenvolver e implantar um Sistema de 
Gestão da P&D&i adequado à nossa orga-
nização, de acordo com os princípios esta-
belecidos na norma UNE 166.002:2006 e 
que permite melhorar sua eficácia de ma-
neira constante.

• Fomentar, em nossas áreas de negócio, a 
cooperação com entidades externas que 
proporcionem conhecimentos, metodolo-
gias e recursos.

• Proporcionar um espaço concreto na or-
ganização para fixar os objetivos de P&D&i, 
sua evolução e medição.

• Garantir a disponibilidade de recursos para 
a consecução dos objetivos de P&D&i e 
para conhecer e analisar os últimos avanços 
tecnológicos de nosso setor.

• Detectar novas ideias que permitam o de-
senvolvimento de novos produtos e serviços.

A certificação das inovações técnicas que são 
implantadas na obra é uma prioridade estratégica 
para a área de negócio da Construção. 

A empresa indica cada inovação em uma memó-
ria de projeto de P&D&i que se elabora seguindo 
os requisitos marcados no Sistema de Gestão 
de P&D&i, implantado na organização de acor-
do com a norma UNE 166002:2006. Estas me-
mórias são submetidas à avaliação por parte de 

especialistas independentes, a fim de conseguir 
que esses projetos sejam finalmente certificados 
com a norma UNE 166001:2006. 

Em 2012 foram apresentados para certificação 
cinco novos projetos de P&D&i relacionados com 
as áreas tecnológicas de eficiência energética em 
hidráulica, estruturas de concreto armado, geo-
tecnia e fundação, tecnologia dos materiais (con-
creto) e execução de viadutos.

P&D&i na área de Construção
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A Corsán-Corviam Construcción faz parte dos 
órgãos de direção da Plataforma Tecnológica Es-
panhola da Construção (PTEC). Esta plataforma 
é composta pelas mais importantes instituições, 
organismos públicos de pesquisa, universidades 
e empresas do setor da construção. A Corsán-
-Corviam Construcción lidera a Linha Estratégica 
de Segurança e Saúde (LESS), centrada na pes-
quisa e desenvolvimento de novas tecnologias e 
soluções que aumentem a segurança e reduzam 
os efeitos prejudiciais para a saúde dos traba-
lhadores. 

A Corsán-Corviam Construcción está executan-
do e liderando dois projetos da área temática da 
segurança e saúde que contam com ajudas do 
programa INNPACTO 2012 do Ministério da Ci-
ência e Inovação (MICINN).:

• Novos Sistemas de Prevenção Coletiva In-
teligente em Ambientes Dinâmicos de Infra-
estruturas Lineares (PRECOIL).

• Sistema Integral de Monitoramento Estru-
tural de Edifícios baseado em Tecnologias 
Holísticas (SETH). 

Em 2012 também lideramos a preparação de 
dois projetos nos quais continuamos traba-
lhando:

• Centro de Treinamento de Operários e Ges-
tão Inteligente da Segurança na Construção 
(CESCO).

• Plataforma de Controle dos Riscos Asso-
ciados ao Fator Humano em centros de 
trabalho do setor da construção (PLA-
CON-FH).

A empresa faz parte dos consórcios que apre-
sentaram projetos de ajuda à P&D&i:

• Metodologia Integral de Avaliação e Minimi-
zação de Impactos Ambientais de Infraes-
truturas Lineares (INFRAMB).

• Desenvolvimentos para a construção de 
Infraestruturas com mais sustentabilidade 
ambiental (DIMAS).

• Soluções Inovadoras para a Geração de 
Modelos de Atuação Sustentável (SIGMAS).

Linha estratégica de inovação

Reprodução 3D Ponte de Chilina | Peru
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A P&D&i na área da Engenharia reforça o posi-
cionamento da Isolux Corsán no setor, cujas ati-
vidades são otimizadas à escala global. Concre-
tamente, na área do Meio Ambiente realizou um 
importante investimento em P&D&i para projetos 
vinculados à água:

• Otimização energética do tratamento, rege-
neração e dessalinização da água.

• Desenvolvimento de novas tecnologias de 
tratamento, regeneração de águas e des-
salinização.

• Valorização energética dos resíduos das es-
tações de tratamento.

• Valorização de rejeições de salmoura.

Em 2012, reforçou-se a presença e participação 
em instituições e foros de cooperação onde se 
decide o futuro da P&D&i neste âmbito. Neste 
sentido, podemos assinalar a Plataforma Tecno-
lógica da Água da Espanha, a Plataforma PLA-
NETA, bem como o ATTA.

Neste ambiente de trabalho, foram estabelecidas 
as seguintes pautas de atuação:

• Acompanhamento de tecnologias da água, 
energias renováveis e prevenção de polui-
ção.

• Seleção de tecnologias que proporcionam 
ao Grupo a máxima vantagem competitiva.

• Assimilação e implantação da tecnologia 
disponível em acordos de transferência.

• Seleção das vias de acesso ótimas ao de-
senvolvimento das tecnologias.

• Determinação dos programas de comercia-
lização da tecnologia desenvolvida.

• Utilização dos apoios institucionais à inova-
ção e à tecnologia.

De todo este esforço, cabe destacar que em 2012 
a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento foi reali-
zada de acordo com as necessidades apresentadas 

P&D&i na área da Engenharia

Tanque de Beties | Espanha
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pelos diferentes mercados, analisando as tendên-
cias demográficas mundiais e o recurso da água 
para, deste modo, poder dar solução aos proble-
mas futuros. Os projetos mais representativos são:

• ADECAR. Aplicação Desionização Capacitiva 
em Águas Residuárias. Financiado pelo Minis-
tério da Ciência e Inovação através do Subpro-
grama INNPACTO, cujo objetivo é desenvolver 
a tecnologia de desionização capacitiva, aplicá-
vel à regeneração de águas residuárias. 

• ABECAR. Aplicação Bioeletrólise Catalíti-
ca em Águas Residuárias. Financiado pelo 
Ministério da Ciência e Inovação através do 
Subprograma INNPACTO, cujo objetivo é 
desenvolver a tecnologia de Bioeletrólise 
Catalítica, aplicável ao tratamento biológico 
de águas residuárias. 

• ANAGUA. Aplicações estratégicas de Na-
notecnologia em Água Residuária. Finan-
ciado pelo Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial através do FEDER 
INNTERCONECTA para desenvolver tec-

07 | Responsabilidade Social Empresarial | P&D&i

nologia “nano”aplicável à regeneração de 
águas residuárias. 

Igualmente, dentro do setor ferroviário, a empresa 
mantém um acordo-quadro de colaboração com 
o Administrador de Infraestruturas Ferroviárias na 
Espanha (ADIF) para a colaboração conjunta em 
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecno-
lógico e inovação no Centro de Tecnologias Fer-
roviárias que a ADIF possui em Málaga. 

O objetivo do acordo é cooperar na implanta-
ção de projetos de P&D&i que contribuam para 
aumentar a competitividade das empresas es-
panholas em matéria ferroviária. A colaboração 
inclui a execução de projetos e programas de 
pesquisa, o assessoramento recíproco, a forma-
ção de pessoal pesquisador e técnico e a criação 
de consórcios público-privados. 

Em 2012, a empresa concluiu o projeto de Cap-
tura de CO2, o qual faz parte do programa da 
Cidade da Energia (CIUDEN), dedicado ao estu-
do e pesquisa de novas tecnologias para o uso 
sustentável do carvão.
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