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RO exercício de 2013 da Isolux Corsán 
define-se pela consolidação da mu-
dança que empreendemos um ano an-
tes, mediante o reforço corporativo de 
nossas áreas de negócio. A aplicação 
da nova estrutura do Grupo evidenciou 
a fortaleza de nossa cultura corporativa. 
As pessoas são a base fundamental da 
Isolux Corsán, mas com esta mudança 
demonstramos nossa capacidade para 
evoluir traduzindo o esforço individual 
em uma filosofia de trabalho coletiva.
Graças a estas capacidades, e à acer-
tada estratégia de internacionalização 
do Grupo, atualmente continuamos 
falando de objetivos cumpridos, de 
crescimento e de um novo exercício 

de superação. A Isolux Corsán findou 
2013 com receitas de 3.202 M€ e um 
EBITDA de 569 M€, 9,2% mais do que 
o ano anterior.  
Colocamos a carteira de negócio em 
49.107 M€, um valor histórico com um 
crescimento de 5,6%, e  fizemos re-
forçando nossa posição internacional. 
O mercado exterior representou 77% 
do volume de negócio total e 95% da 
contratação anual. 
O incessante desenvolvimento de nossa 
capacidade operacional em termos glo-
bais confirma nossa natureza de supera-
ção. Sem isso seria impossível entender 
como sorteamos um ciclo histórico de 
crise, um período de desinvestimento 

sem igual na história da Espanha, um 
momento de redefinição social e econô-
mica de alcance mundial.
Neste contexto, os objetivos alcança-
dos pelo Grupo adquirem, se possível, 
maior transcendência. A entrada no 
Canadá e os novos contratos obtidos 
nos Estados Unidos nos colocam em 
uma situação de vantagem para con-
correr no continente americano, onde 
já concentramos 71% do negócio in-
ternacional e 55% do total. O Brasil e 
o México foram, sem dúvida, outros 
dos países importantes em 2013. No 
primeiro, concluímos a construção de 
1.191 km de linhas de transmissão de 
alta tensão na região Amazônica -um 

projeto de grande envergadura que 
durou cinco anos- que atualmente ad-
ministramos em concessão, e conse-
guimos novas adjudicações, como a 
construção da rodovia BR-381.
Esta vocação global completa-se com 
outros objetivos alcançados na Índia, 
que atualmente continua sendo um 
mercado importante para nós, na Ásia 
Central e na África. Assim, até com-
pletar nossa presença em mais de 40 
países.
O processo de internacionalização que 
empreendemos há mais de uma dé-
cada é um pálido reflexo da realidade 
global em que estamos imersos. As 
fronteiras tradicionais dos países dão 

lugar a uma interpretação do mercado 
à escala mundial, mas com uma re-
quintada sensibilidade pelas caracte-
rísticas locais onde operamos.
A realidade do nosso Grupo é a rea-
lidade da sociedade da que fazemos 
parte. Uma sociedade planetária em 
que as economias tradicionais convi-
vem em um equilíbrio ainda por definir 
com as economias emergentes que 
foram consolidadas em apenas um 
lustro.
Em 2013, o Grupo Isolux Corsán con-
solidou sua posição como agente ativo 
nessa realidade global e em constante 
transformação. Fizemos bem. É passa-
do. Faremos melhor. É nosso caminho. 

Luis Delso Heras, Presidente

Reforço corporativo

Ca
rta

Nossa capacidade global confirma
nossa natureza de superação”“

Isolux Corsán
RRRRRRReeeeeeeRelllaal tório de Atividades 2013 IC

Informação Corporativa
Carta do Presidente
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Conselho de Administração
em 31.12.2013

Presidente
Luis Delso Heras

Vice-Presidente
José Gomis Cañete

Diretor Executivo
Antonio Portela Álvarez

Secretário não Conselheiro
Juan Francisco Falcón Ravelo

Vogais
Serafín González Morcillo
Francisco Moure Bourio
Ángel Serrano Martínez-Estéllez
Lorenzo José Martínez Márquez
José María de Torres Zabala
Javier Gómez-Navarro Navarrete
Antonio Hernández Mancha
José Luis Ros Maorad
Jordi Casas Bedós
Jorge Mercader Miró
Francesc Bellavista Auladell
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América
Argentina
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
Colômbia
Equador
EUA
Guatemala
México
Nicarágua
Panamá
Peru
Porto Rico
Uruguai

Europa
Espanha
Itália
Polônia
Portugal
Reino Unido

Ásia
Arábia Saudita
Armênia
Bangladesh
Índia
Jordânia
Kuwait
Omã
Catar
Uzbequistão

África
Angola
Argélia
Gabão
Guiné Equatorial
Quênia
Marrocos
Mauritânia
Moçambique
Ruanda
Senegal
África do Sul
Tanzânia
Uganda

O Grupo em números

Presença Internacional

M€

569 M€
+9,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

252 255
311

393

521
569

326 MW em operação e 
desenvolvimento de energia 
solar fotovoltaica

584 MW de potência 
acumulada em total em 
parques eólicos

1.643 km de rodovias em 
concessão no Brasil, Índia, 
EUA, México e Espanha

5.959 km de linhas de 
transmissão de alta tensão em 
concessão

4% 14%27% 55%

Receitas

M€

3.202 M€

3.317
3.018

3.240 3.372 3.410
3.202

78%

22%

57%

49%
37% 32% 23%

68% 77%

43%
51% 63%

-6,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NACIONAL INTERNACIONAL

M€

+5,6%
Carteira

49.107M€

2008 2009 2010

25.838
30.180

43.110
46.481

49.107

2011 2012 2013

43%

57%

79%
82%

77%
82%

86%21%
18%

23%
18%

14%

15.565

NACIONAL INTERNACIONAL

Informação Corporativa
O Grupo em números

IC
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Pr
es

en
ça

Informação Corporativa
Presença Internacional

CA Isolux Corsán tornou a reforçar sua 
posição internacional. Em 2013, o 
mercado exterior representou 77% do 
volume de negócio total e alcançou um 
recorde histórico. Em 2012, esta per-
centagem era de 63% e quatro anos 
antes, o faturamento internacional ape-
nas alcançava 43% (ano 2009), o que 
ratifica o acerto da estratégia de interna-
cionalização da empresa.
A aposta internacional do Grupo, que 
contribuiu para suportar a diminuição 
contínua da contratação experimentada 
na Espanha nos últimos anos, combina 
a presença em países emergentes com 
economias consolidadas. Esta estra-
tégia favoreceu um crescimento geral 
das áreas de negócio que se tornou 
especialmente visível em Infraestruturas 
e T&D.

Em 2013, a Isolux Corsán abriu sete no-
vos escritórios e sua presença interna-
cional ultrapassa os 40 países, com uma 
importante presença na América (EUA e 
América Latina), onde se concentra 71% 
do negócio internacional.
Brasil e México foram os países em que 
as operações da Isolux Corsán tornaram 
a obter resultados notáveis. Entre os 
grandes objetivos de 2013 destaca-se a 
contratação no Brasil do primeiro projeto 
de rodovias que se executa em 100% 
sob a modalidade EPC para a duplica-
ção de 200 km da rodovia BR-381 no 
valor de 410 M€. Trata-se da principal li-
gação entre as cidades de Belo Horizon-
te e Governador Valadares, no Estado 
de Minas Gerais. Neste mesmo país, a 
empresa adjudicou-se o primeiro lote do 
trecho norte do Rodoanel Mário Covas 

em São Paulo, única via de contorno da 
cidade de São Paulo, com um inves-
timento de 238 M€. Neste continente 
também se destaca o projeto desenvolvi-
do na Usina de Altamira no México, onde 
o Grupo está realizando a reabilitação e 
modernização da Usina Termelétrica de 
Altamira, no estado de Tamaulipas, no 
valor de 380 milhões de dólares.
A Isolux Corsán tem-se posicionado 
como referente internacional em obra me-
tropolitana. No não passado, a empresa 
inaugurava, na Argélia, o Bonde de Orã e 
foi contratada para a execução da primei-
ra linha do Bonde de Mostaganem neste 
mesmo país. Nesta área, destaca-se tam-
bém a execução de um trecho da linha 
3 do Metrô de Santiago do Chile, assim 
como a adjudicação de dois projetos na 
Índia para a Delhi Metro Rail Corporation.

Energia: expansão em novos mercados  
No setor energético, onde a Isolux Cor-
sán é um dos principais operadores do 
mundo em instalação e manutenção de 
T&D e referente na construção de usi-
nas de geração EPC, consolidando seu 
crescimento no continente africano com 
novos contratos de T&D em Uganda, 
Tanzânia e Ruanda.
Ao mesmo tempo, a Isolux Corsán conti-
nua seu posicionamento no mercado ener-
gético na Ásia, onde conseguiu o primeiro 
contrato em Kuwait para a construção de 
172 km de linhas de alta tensão e conse-
guiu dois novos contratos de T&D na Índia. 
No que se refere à fotovoltaica, entre os 
objetivos mais destacados de 2013 há 
que situar a abertura do negócio ao Les-
te da África e a entrada na África do Sul 
com o parque fotovoltaico de Boshof. 

Tendência de crescimento
Outro polo de desenvolvimento singu-
larmente importante está na América 
do Norte. Nos EUA,  onde se manteve 
uma abertura paulatina de novas ope-
rações, Canadá e México são países 
nos quais os projetos identificados po-
dem dar certo em 2014. Do mesmo 
modo, espera-se que o comportamen-
to do Grupo na Índia continue dando 
bons resultados.
Esta tendência de expansão projeta-se 
sobre 2014 onde se espera completar 
a presença em toda a costa do con-
tinente africano (que atualmente re-
presenta 4% das receitas do Grupo) e 
ratificar a entrada na Ásia Central, onde 
as expectativas de crescimento em pa-
íses como Cazaquistão e Uzbequistão 
são boas.

Consolidação
de um negócio global

IC
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Concessões
Linhas de alta tensão Orixima-Tucuruí   Brasil
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Crescimento e diversificação
A Isolux Infrastructure, filial do Grupo que administra a área de concessões de 
rodovias, linhas de transmissão e energia solar fotovoltaica, consolidou suas ativi-
dades em 2013 com um importante crescimento no exterior. A diversificação do 
negócio de concessões foi um dos elementos-chave desta evolução, principal-
mente em países como os EUA, onde a empresa venceu a concorrência de uma 
nova rodovia e ligou uma usina fotovoltaica em 2013.



AA área de Concessões de Linhas de 
Transmissão fechou o ano de 2013 
com a entrada em operação no Brasil 
do Projeto Amazonas, uma das realiza-
ções mais importantes de energização 
em toda a América Latina, que repre-
sentou a construção de 1.191 quilôme-
tros de linhas de transmissão em plena 
região amazônica.
A empresa confirmou sua aposta estra-
tégica no Brasil com a adjudicação da 
nova linha de Itacaiúnas, de 563 quilô-
metros de extensão, que permitirá ligar 
os dois projetos participados pela Isolux 
Infrastructure neste país: Amazonas e 
IENNE (Interligação Elétrica Norte e Nor-
deste), este último com um total de 720 
quilômetros de linhas de transmissão e 
que já se encontrava em operação des-
de 2010.  No total, neste país, a Isolux 
Corsán administra através da constru-
ção, operação e manutenção 3.842 
quilômetros de linhas através de sete 
concessões.

Nos EUA, o Grupo continua com o 
Projeto WETT (Wind Energy Transmis-
sion Texas), uma concessão para a 
construção, operação e manutenção 
de 605 km de linhas de transmissão 
de 345 kV  e seis subestações asso-
ciadas no Texas, que administra em 
consórcio com o fundo de investimen-
to canadense Brookfield Asset Mana-
gement.
As obras na Índia continuam em bom 
ritmo com a construção de 1.512 qui-
lômetros de linhas de transmissão de 
alta tensão em Uttar Pradesh, o Estado 
mais povoado do país. Este projeto, o 
mais importante destas características 
adjudicado na Índia, tem uma conces-
são de 37,5 anos e inclui a construção 
e administração de linhas de 765 kV e 
400 kV, duas subestações GIS e três 
subestações AIS.
Em conjunto, o Grupo administra em re-
gime de concessão um total de 5.959 
quilômetros de linhas de transmissão.

Aposta
estratégica
no exterior
Brasil, Índia e EUA, no foco das operações internacionais

5.959
km de Linhas de Transmissão 
administrados por Isolux Corsán em projetos 
estratégicos no Brasil, Índia e EUA 

Torres de alta tensão da linha   Estados Unidos

LINHAS DE TRANSMISSÃO EM CONCESSÃO 2013
Linhas Km País
CPTE - Cachoeira Paulista 181 Brasil
IENNE - Interligação Elétrica Norte e Nordeste 720 Brasil
JTE - Jauru Transmissora de Energia 940 Brasil
LXTE - Linhas de Xingu 508 Brasil
LMTE - Linhas de Macapá 683 Brasil
LTTE - Linhas de Taubaté 247 Brasil
LITE - Linhas de Itacaiúnas 563 Brasil
SEUP - South East Uttar Pradesh 1.512 Índia
WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 EUA

18 19
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Concessões
Linhas de Transmissão

1



MEm 2013, a área de Concessões de Ro-
dovias centrou suas atividades no Brasil, 
Índia, México, Espanha e Estados Uni-
dos, países onde constrói e administra 
1.643 quilômetros de rodovias. Deles, 
1.400 quilômetros encontram-se atual-
mente em exploração.
No início de 2014, a empresa resultou 
preferred bidder do projeto de ampliação 
da seção 5 da rodovia I-69 em Indiana. 
Este contrato, primeiro da empresa no 
setor das rodovias nos Estados Unidos, 
terá uma duração de 35 anos. 
No Brasil continuaram as obras de cons-
trução das duas rodovias BR 116 e BR 
324, de 680 quilômetros de extensão, 
no estado da Bahia, que constituem um 
dos projetos de concessão de maior 
envergadura do país e uma das maiores 
concessões rodoviárias do mundo. A 
BR 116 é um corredor norte-sul do país 
que atravessa uma das áreas com maior 
potencial de desenvolvimento do país e 
a BR 324 liga as cidades de Salvador 
e Feira de Santana e a BR 116. Estas 

infraestruturas fazem parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) 
que se desenvolve no país desde 2007.
A atividade da empresa também se 
destacou neste período na Índia, onde 
a Isolux Corsán se mantém como o 
maior gestor europeu de concessões 
de rodovias do país. No final de 2013 
concluíram as obras da rodovia NH8 
Kishangarth-Ajemr-Beawar, de 94 quilô-
metros, atualmente administrando qua-
tro rodovias em regime de concessão 
com um total de 710 quilômetros.
No México, a Isolux Infrastructure admi-
nistra em regime de concessão duas ro-
dovias, Saltillo-Monterrey e Saltillo Norte 
e Perote-Banderilla e Perimetral Xalapa, 
de 95 e 60 quilômetros de extensão 
respectivamente, por um período de 45 
anos. 
A empresa realizou em 2013 uma emis-
são de obrigações no mercado mexica-
no, para o refinanciamento da Rodovia 
Saltillo-Monterrey e Perimetral de Saltillo  
em um total de 4.200 milhões de pesos.

Mais quilômetros 
de rodovias em 
exploração
A empresa desenvolve seu primeiro projeto do setor em solo 
estadunidense com a ampliação da I-69 em Indiana

Rodovia BR 324   Brasil

RODOVIAS EM CONCESSÃO 2013
Rodovia km País
Via Bahia (BR 116 - BR 324) 680 Brasil
Rodovia A4, trecho Madri - Ocaña 64 Espanha
I-69 Seção 5 Bloomington- Martinsville (Preferred bidder) 34 Estados Unidos
Rodovia NH1 Panipat - Jalandhar 291 Índia
Rodovia NH2 Varanasi - Aurangabad 192 Índia
Rodovia NH6 Gujarat - Maharashtra Border - Surat - Hazira Port 133 Índia
Rodovia NH8 Kishangarh - Ajmer - Beawar 94 Índia
Rodovia Saltillo - Monterrey e Saltillo Norte 95 México
Rodovia Perote - Banderilla e perimetral Xalapa 60 México

1.643
km de rodovias no Brasil, Índia, México, 
Espanha e Estados Unidos

20 21
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Concessões
Rodovias
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O Grupo T-Solar, filial da Isolux Infras-
tructure, é um dos principais produtores 
independentes de energia de origem 
solar fotovoltaico e administra 326 MW 
em operação e em desenvolvimento na 
Espanha, Itália, Peru, Índia, Porto Rico, 
EUA, México e Japão. Estas usinas ge-
raram 370 GWh durante 2013.
As atividades realizadas em 2013 
permitiram reforçar a posição da Iso-
lux Corsán à escala internacional e 
consolidar sua presença no mercado 
norte-americano com a ligação de sua 
primeira usina solar fotovoltaica nos Es-
tados Unidos, uma usina localizada na 
Califórnia que produz 55 GWh por ano. 
Esta usina, de 25 MW, foi financiada 
mediante um modelo de Tax Equity e 
dívida senior em uma operação pionei-
ra para uma empresa europeia no setor 
fotovoltaico.
Fruto de sua estratégia de expansão 
nos EUA, o Grupo T-Solar foi escolhido 
pelo Departamento de Defesa como 

uma das empresas que optam a ser for-
necedoras de energia fotovoltaica para 
suas bases militares dentro do progra-
ma MATOC (Multiple Award Task Order 
Contracts).
Em Porto Rico, a empresa está desen-
volvendo uma usina solar fotovoltaica no 
município de San Germán, situado no 
sudoeste da ilha, de 30 MW.
As usinas solares fotovoltaicas de Majes 
e Repartición construídas pela empre-
sa no Peru, com 44 MW de potência 
instalada e um período de concessão 
de 20 anos, completaram seu primeiro 
ano de operação com a manutenção 
dos indicadores chave de rendimento 
e disponibilidade acima do orçamento.
Na Índia, a empresa ligou a usina de Gu-
jarat, sua segunda usina fotovoltaica no 
país, de 12,3 MWp, que encerrou com 
sucesso seu primeiro ano de funciona-
mento. Atualmente, a empresa tem em 
operação na Índia uma capacidade ins-
talada de 17,3 MW.

Consolidação
no mercado
norte-americano
A empresa inclui 30 MW em construção em Porto Rico

Parque solar de Osyan   Índia

370
GWh gerados em 2013

USINAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM CONCESSÃO 2013
Projeto Usinas Capacidade (MW)
Espanha 34 161
Itália 8 7,2
Peru 2 44
Índia 2 17,3
Japão 1 35
Porto Rico 1 30
Estados Unidos 1 25
México 1 6,5

A, o Grupo T-Solar foi escolhido 
pelo Departamento de Defesa como 

, mpresa tem em
operação na Índia uma capacidade ins-
talada de 17,3 MW.
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Concessões
Energia Solar Fotovoltaica
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AA divisão a cargo da exploração dos 
estacionamentos administra um total de 
23.568 vagas na Espanha, distribuídas 
em 47 estacionamentos e 11 Comu-
nidades Autônomas, um número que 
tem aumentado de forma significativa 
nos últimos anos graças às novas ad-
judicações e a construção de estacio-
namentos.
Em 2013, até 21.941 vagas, 93% das 
administradas pelo Grupo, encontrava-
-se em exploração e 1.627, em fase de 
projeto. Estes números fazem com que 
a Isolux Corsán tenha consolidado sua 
posição entre as primeiras empresas da 
Espanha na promoção e exploração de 
estacionamentos públicos e privados.
A duração média dos contratos de con-
cessão é de 45,02 anos, ao passo que 
a vida média pendente dos mesmos é 
de 37 anos.
No primeiro trimestre do ano, a em-
presa assumiu a exploração do esta-
cionamento da Plaza Juan de Austria 
em Valladolid e, no último trimestre, 
entraram em serviço o do Hospital Vir-
gen de las Nieves de Granada e o da 
Cidade da Justiça de Las Palmas de 
Grã Canária, somando quase 2.000 
vagas. As instalações contam com os 
sistemas tecnológicos mais avançados 
de gestão para oferecer aos usuários 
os maiores níveis de segurança, tan-
to para as pessoas quanto para seus 
veículos.

Nos novos estacionamentos constru-
ídos pelo Grupo foram instalados mo-
dernos sistemas de acesso, iluminação 
mediante leds, sistemas de leitura de 
placas, circuitos fechados de televisão, 
guia de vagas e a possibilidade de con-
trole remoto. Os trabalhos de vigilância 
e controle dos estacionamentos podem 
ser feitos desde os quatro centros de 
telecontrole localizados em Madri, Tole-
do, Valladolid e Múrcia. Todos eles dis-
põem de umas modernas instalações 
que utilizam os sistemas de segurança 
mais sofisticados e que têm um tempo 
de resposta mínimo perante possíveis 
incidências.

Administração de mais 
de 23.000 vagas de 
estacionamento
O Grupo, terceira empresa do setor na Espanha,
administra 47 estacionamentos em 23 cidades

11
Comunidades Autônomas  
São onde a empresa tem presença, por meio 
de seus 47 estacionamentos

Concessões
Estacionamentos

Estacionamento do Hospital Virgen de las Nieves de Granada   Espanha

VAGAS DE ESTACIONAMENTO
EM CONCESSÃO  2013
Comunidade Estacion. N∫ de 

vagas
Andaluzia 9 4.903

Aragão 3 1.982

Ilhas Canárias 3 1.892

Castela la Mancha 11 2.860

Castela e Leão 8 4.432

Ceuta 1 252

Comunidade 
Valenciana 1 374

Galiza 3 1.251

Comunidade de Madri 1 350

Região de Múrcia 3 4.948

País Basco 4 324

Total 47 23.568

1



26 27

IC 21 43 Isolux Corsán
Relatório de Atividades 2013

Projeto Amazonas
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1.191
km de Linhas de Transmissão
de alta tensão que ligam as cidades de Manaus
e Macapá ao sistema elétrico do Brasil

295
metros de altura têm as torres utilizadas 
para realizar o primeiro cruzamento de cabos 
sobre o rio Amazonas

Concessões

Galeria de projetos singulares

 Brasil

Linhas de Transmissão da Amazônia
Regulador: Agência Nacional de Energia 

(ANEEL)

Investimento: 1.000 M€

Extensão: 1.191 km

Potência transmitida: 2.400 MW

Em 2013, a área de concessões de Linhas 
de Transmissão cumpriu um dos objetivos 
mais importantes de sua história com a 
entrada em operação do Projeto Amazonas.
No ano passado, a empresa completou a 
construção de 1.191 km de linhas de alta 
tensão e seis subestações para ligar as 
cidades de Manaus e Macapá ao sistema 
elétrico do Brasil.
Com a entrada em operação deste projeto, 
que contou com um investimento de 1.000 
milhões de euros, responde-se também à 
crescente necessidade de comunicação e 
dados graças a uma extensa rede de fibra 
óptica.
O Projeto Amazonas constitui uma das 
obras mais complexas desenvolvidas nos 
últimos anos pelo Grupo, tanto por suas 
dimensões quanto pelas dificuldades do 
território em que se executou. Entre os obje-
tivos mais importantes destaca-se a realiza-
ção do primeiro cruzamento de cabos sobre 
o rio Amazonas, de dois quilômetros de 
largura por onde se desenvolve o projeto, 
que requereu a montagem de duas torres 
de transmissão de 295 metros de altura.

1
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Usina solar El Centro
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12.000
habitantes pode abastecer
esta usina com sua produção
anual de 55 GWh

75
milhões de dólares de investimento 
total, financiados sob estrutura de dívida 
senior e tax equity investor

Concessões

Galeria de projetos singulares

 EUA

Usina Solar de El Centro, Califórnia
Ano de adjudicação: 2012

Entrada em operação: 2013

Investimento: 75 M$

Extensão: 53 hectares

Capacidade de geração: 55 GWh

O Grupo T-Solar inaugurou, em dezembro 
de 2013, sua primeira usina solar nos Es-
tados Unidos. A usina de El Centro (Califór-
nia), localizada no município de Imperial Val-
ley, ocupa uma extensão de 53 hectares 
e conta com uma produção de 55 GWh 
por ano, energia suficiente para abastecer 
a uma população de aproximadamente 
12.000 habitantes.
A usina, com uma capacidade de 25 MW, 
representou um investimento de mais de 
75 milhões de dólares, financiados com 
uma sofisticada estrutura de dívida senior e 
fundos proporcionados mediante um mo-
delo de Tax Equity Investor.
O Grupo alcançou um acordo PPA (Power 
Purchase Agreement) de 30 anos com a 
empresa IID (Imperial Irrigation District) para 
a compra e venda da energia produzida.

1
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Energia2
Usina de geração elétrica Rio Turbio   Argentina

Especialista em projetos EPC
A área de Energia da Isolux Corsán desenvolve projetos em mais de 20 países de 
quatro continentes. As atividades realizadas pela empresa em 2013 reforçaram esta 
área, especialmente a divisão de Renováveis. O Grupo manteve sua especialização na 
execução de projetos EPC e  consolidou sua presença na América Latina, Europa e 
Extremo Oriente com ações como a usina de geração elétrica de Khulna (Bangladesh) 
ou a usina solar de Stradishall (Reino Unido).   
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AA área de Geração da Isolux Corsán 
aumentou em 2013 o nível de contra-
tação no exterior e executou importan-
tes projetos em países estratégicos, 
em consonância com a estratégia de 
crescimento internacional mantida nos 
últimos anos pelo Grupo.
Para isso, mantiveram-se consórcios 
com empresas fabricantes e tecnológi-
cas como a Alstom, a General Electric 
ou Siemens para o fornecimento de 
equipamentos em destacados projetos.
A empresa é especializada na constru-
ção e entrada em operação de usinas 
de geração elétrica com tecnologia de 
ciclo aberto, ciclos combinados, co-
-geração, carvão, eólicas, fotovoltaicas, 
biocombustíveis e hidráulicas.
A entrada em operação da usina de 
geração elétrica de ciclo aberto de 180 
MW de potência na cidade de Khulna, 
Bangladesh, projeto executado para a 
empresa elétrica pública North-West 
Power Generation Company LTD, é o 
objetivo mais importante da área de Ge-
ração da Isolux Corsán em 2013.
A usina de Khulna, construída com tec-
nologia Alstom, presta serviço a cinco 
milhões de habitantes e contou com um 
orçamento de 114 milhões de euros. A 
execução deste projeto, o primeiro de-
senvolvido pelo Grupo em Bangladesh, 
foi complexo devido às dificuldades ge-
ográficas e logísticas da zona, mas os 
resultados foram satisfatórios e foi pos-
sível cumprir com os prazos de entrega 

estabelecidos.
Neste país, a empresa também está 
executando os trabalhos de constru-
ção da usina de ciclo combinado de 
Siddhirganj, de 330 MW, localizada em 
um dos principais centros industriais de 
Bangladesh e que conta com um orça-
mento de 220 milhões de euros. Este 
projeto enquadra-se dentro do Plano de 
Desenvolvimento Energético implemen-
tado pelo Governo deste país para obter 
a eletrificação total de todo seu território 
em 2020.
Na Argentina, avançam as tarefas de 
conversão para ciclo combinado das 
usinas de ciclo simples de Ensena-
da Barragán, localizada na cidade 
de La Plata e com uma capacidade 
de 2x280 MW, e Brigadeiro López, 
em Santa Fé, com 410 MW. Ambos 
os projetos são executados para a 
ENARSA (Empresa Elétrica Nacional 
da Argentina). Neste país o Grupo 
também constrói em EPC, a Usina 
Termelétrica a carvão do Rio Turbio, na 
Patagônia, com tecnologia CFB (Leito 
Fluido Circulante) que garante baixos 
níveis de emissões e o equilíbrio na-
tural da área. Esta usina de geração 
elétrica, a mais austral do mundo, 
conta com um investimento total de 
445 milhões de euros. No seu projeto 
e construção, a empresa manteve seu 
compromisso de máximo respeito ao 
meio ambiente, tal e como faz em to-
das as actividades que realiza.

No México, no ano passado, a empresa 
venceu a concorrência do projeto de re-
abilitação e modernização das unidades 
1 e 2 da Usina Termelétrica Altamira (Es-
tado de Tamaulipas). Com esta realiza-
ção será possível ampliar a vida útil das 
unidades de vapor da Usina por outros 
30 anos. 
Em 2013 o Grupo também manteve 
sua presença na África depois da entre-
ga em 2012 da Usina Térmica de Futila 
(Angola). Continua com uma grande ati-
vidade no sul do continente, com reali-
zações importantes na Namíbia.

Aumenta
a contratação
no exterior
A Isolux Corsán deu início às operações da usina de ciclo aberto 
de 180 MW de potência de Khulna, Bangladesh

330
MW de potência 
tem a usina de ciclo combinado
de Siddhirganj

Usina de geração elétrica de Khulna   Bangladesh

GERAÇÃO PRINCIPAIS PROJETOS
Projeto MW País
Conversão para ciclo combinado da usina Ensenada Barragán 830 Argentina
Ciclo simples Ensenada Barragán 560 Argentina
Conversão para ciclo combinado da usina Brigadeiro López 410 Argentina
Construção da usina de ciclo combinado de Siddhirganj 330 Bangladesh
Revamping de Altamira 2x165 México
Ciclo simples Brigadeiro López 280 Argentina
Ciclo combinado Rosarito, Baixa Califórnia 280 México
Construção da usina termelétrica a carvão do Rio Turbio 240 Argentina
Construção da usina de ciclo aberto em Khulna 180 Bangladesh
Entrada em operação da Usina Térmica em Fútila 90 Angola

Energia
Geração

2
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GA TECNA, filial da Isolux Corsán desde 
2006, é uma empresa de engenharia e 
construção especializada no desenvol-
vimento de projetos EPC nos mercados 
de gás, petróleo e energia nuclear, com 
presença na América Latina, Europa, 
África e Oriente Médio.
Há mais de 40 anos, a TECNA reali-
za projetos integrais –sendo uma das 
empresas líderes em construção de 
usinas “chave na mão”- suas tarefas 
incluem a concepção, a construção, o 
arranque, operação e manutenção de 
usinas industriais. A atividade da TEC-
NA engloba-se em cinco grandes áreas 
de negócio: engenharia e consultoria; 
projetos EPC; automatização e contro-
le; operação e manutenção, e energia 
nuclear.

A empresa cumpriu os planos de ne-
gócio previstos neste exercício, conse-
guindo diversificar internacionalmente 
sua atividade, e experimentou um gran-
de crescimento como engenharia de 
grandes projetos de petróleo e gás sob 
a modalidade EPC.
Em 2013, a TECNA continuou refor-
çando sua presença na África e Orien-
te Médio, com contratos para a Plus-
petrol em Angola e OGC em Omã. 
No mesmo período aumentou sua 
presença na América Latina graças à 
adjudicação de dois importantes con-
tratos da petroleira francesa Total. No 
primeiro deles, o Projeto Incahuasi, na 
Bolívia, a empresa desenvolve o pri-
meiro trem de processamento de gás 
dos três poços de produção (Aquio 
X1001, ICS-X1 e ICS-2), de 243,7 
MMSCFD de capacidade nominal. O 
contrato contempla a engenharia de 
detalhe, o fornecimento, a instalação, 
a construção, a ligação, os ensaios, o 
pré-arranque e a assistência durante 
a entrada em operação de todas as 
instalações para a Fase I.
O segundo deles localiza-se na Usina 
de Cañadón Alfa, na província de Terra 
do Fogo, Argentina, onde se instala o 
quinto turbocompressor de média pres-
são. O projeto inclui as tarefas de en-
genharia, compras, construção, monta-
gem, comissionamento e assistência à 
entrada em operação de uma unidade 
turbocompressora de 11.500 kW de 
potência e seus correspondentes equi-
pamentos auxiliares e interligações. 

Também inclui a instalação de uma nova 
motobomba para a rede de incêndio de 
aproximadamente 400 kW de potência 
e seus correspondentes equipamentos 
auxiliares e interligações.
O crescimento da TECNA no mercado 
da América Latina completa-se com 
outros dois projetos para o cliente Pe-
trobrás, ambos localizados no Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(COMPERJ), no Brasil. No primeiro, o 
Projeto URE, o objetivo de fornecimento 
abrange a engenharia, as compras e a 
construção das unidades de tratamen-
to de gás com aminas, recuperação e 
tratamento de gás residual de enxofre, 
oxidação de amoníaco e serviços auxi-
liares de manutenção, e energia elétrica. 
A TECNA venceu a concorrência deste 
contrato em associação com firmas lí-
deres do mercado brasileiro.
Em um segundo consórcio, a TECNA 
executará o Projeto UPGN-Rota 3 com 
o desenvolvimento da engenharia bási-
ca e de detalhe, fornecimento de tec-
nologia, compras e construção de dois 
trens de processamento de gás natural 
de 236,5 MMSCFD cada um.

Grande presença na 
América Latina
e projeção global
Quatro novos projetos de Óleo&Gás na Bolívia, Argentina e Brasil

15
projetos de Óleo&Gás 
em nove países

Usina de Cañadón Alfa   Argentina

Campo Castanha EPC 1   Angola

ÓLEO&GÁS 2013
Projeto Capacidade País
Pluspetrol – Campo Castanha EPC 1 10MMSCFD / 10MBOPD Angola
Total – Carina Onshore 500 MMSCFD Argentina
Total –Turbocompressor M.P.  Usina Cañadón Alfa 11.500 kW Argentina
Repsol – FCCB La Plata 4.500 MMBPD Argentina
PAE - Cerro Dragón 1   105,9 MMSCFD Argentina
Total- Projeto Icauhasi 243,7 MMSCFD Bolívia 
TUM – Compressora Urucú-Manaus 192 MMSCFD Brasil
Petrobras – Caraguatatuba 212 MMSCFD Brasil
Petrobras -Projeto UPGN–ROTA 3 473 MMSCFD Brasil
Petrobras - URE 3600 T/dia Brasil
TGI – Estações compressoras 780 MMSCFD Colômbia
Petroecuador – Machala 100 MMSCFD Equador
Pemex – SRU Salamanca 80 T/dia México
OGC – Salalah 282 MMSCFD Omã
Pluspetrol – Malvinas EPC 21 520 MMSCFD Peru

Energia
Óleo&Gás

2
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EO ano de 2013 representou a conso-
lidação das atividades da área de re-
nováveis da Isolux Corsán graças a um 
elevado nível de contratação de EPC no 
setor fotovoltaico, onde a empresa acu-
mula um total de 518 MWp de potência 
instalada em usinas solares.
O Grupo cresceu no mercado fotovol-
taico do Reino Unido com a entrada em 
operação da usina solar de Stradishall, 
de 31,6 MWp, e a consecução de três 
novos contratos para a construção de 
usinas solares em Penare, Egmere e 
Parley, todos eles no valor total de 96 
milhões de euros. O Banco Santander, 
através de um corporate capital, confiou 
na experiência da Isolux Corsán para a 
execução destes projetos.
A nova usina solar de Stradishall, loca-
lizada no condado de Suffolk, ocupa 
uma área de 59,5 hectares e é com-
posta por 127.000 módulos capazes 
de produzir 30.200 MWh por ano, uma 
energia equivalente ao consumo de 
8.000 moradias.
As usinas de Penare (24,2 MWp), Eg-
mere (11,1 MWp) e Parley (21,2 MWp) 
poderão abastecer de energia a mais de 
15.000 moradias por ano e evitarão de 
forma conjunta a emissão de 64.659 to-
neladas de CO

2
 e 183.928 kg de óxido 

nitroso à atmosfera.
No final de 2013, a empresa inaugurou 
a usina de energia solar fotovoltaica da 
Califórnia, reforçando assim sua posi-

ção no setor das energias renováveis 
nos EUA.
Como parte do Programa de Energias 
Renováveis do Governo sul-africano, 
o Grupo - em colaboração com a em-
presa Basil Read Matomo- assinou um 
contrato com a SunEdison para a cons-
trução de uma usina solar fotovoltaica 
de 60 MW em Boshof (África do Sul). 
Esta operação, somada à expansão da 
empresa em países como Argélia, po-
siciona a Isolux Corsán como empresa 
líder no continente africano em projetos 
EPC.

Energia eólica
A Isolux Corsán também realizou im-
portantes avanços no setor da energia 
eólica com a execução na Argentina 
do primeiro dos quatro módulos que 
constituem o projeto Loma Blanca, de 
200 MW de potência, um dos proje-
tos eólicos mais importantes de toda a 
América do Sul. O parque, que conta 
com 17 aerogeradores de 3 MW, 44 
quilômetros de linhas de 132 kV e uma 
nova subestação elétrica de 132 kV, 
em meados do ano começou a gerar 
seus primeiros megawatts de potência, 
energia suficiente para abastecer o con-
sumo anual de quase 70.000 moradias 
e evitar a emissão de umas 128.000 
toneladas anuais de CO

2
.

O investimento para esta primeira etapa 
alcançou os 126 milhões de dólares e 

seu financiamento conseguiu-se me-
diante a emissão de obrigações no mer-
cado argentino, que foram qualificadas 
como “BBB” por Fitch durante todas as 
etapas da construção.
Os parques eólicos construídos pelo 
Grupo na Espanha e Argentina perfa-
zem um total de 584 MW.

Entrada
no setor nos
Estados Unidos
Aumenta sua presença no Reino Unido com quatro novas usinas 
solares que podem abastecer a 23.000 moradias

2013
Loma Blanca I, na Argentina, começou
a gerar seus primeiros megawatts de potência 

Loma Blanca   Argentina

USINAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS CONSTRUÍDAS
País MWp
Espanha 196
Itália 108
Reino Unido 102
África do Sul (Em construção) 66
Peru 44
EUA 25

PARQUES EÓLICOS CONSTRUÍDOS
País MW
Espanha 482
México 54
Argentina (em construção 
51 MW)

102

Energia
Energias Renováveis

2
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FA área de Indústria da Isolux Corsán 
mantém uma presença ativa na Amé-
rica, Europa, África e Ásia. Suas ativi-
dades incluem todo o ciclo de vida dos 
projetos, desde o estudo, a concepção 
e a análise dos mesmos até o desenvol-
vimento de engenharia, execução, ins-
talação, entrada em operação, suporte 
e manutenção.
Através da área de Indústria, o Grupo 
executa a construção de usinas de 
produção de biocombustíveis (bio-
diesel e bioetanol) e desenvolve pro-
jetos de geração de energia mediante 
biomassa, tratamento de resíduos, 
óleo&gás, assim como projetos singu-
lares com alta especialização tecnoló-
gica e inovação.
Em 2013 a empresa continuou com 
as tarefas de construção do terminal 
petroleiro do Porto Baía, em Cartagena 
das Índias (Colômbia), umas instalações 
com uma capacidade inicial de arma-
zenamento de um milhão de barris em 
cinco tanques que permitirão a expor-
tação de petróleo e a importação de 
derivados.

Este projeto EPC, está sendo desenvolvi-
do através de um consórcio formado por 
Isolux Corsán e a mexicana Tradeco, con-
ta com um orçamento de 180 milhões de 
dólares e inclui a construção do cais e do 
armazenamento de petróleo e gasolina. 
Este cais, que se constrói ao sul da baía 
de Cartagena, conta com duas posições 
de atracação para navios de 80.000 tone-
ladas e 150.000 toneladas.
Na Argentina, nos últimos anos, o Gru-
po tem estado imerso na execução dos 
trabalhos da usina de biocombustíveis 
Louis Dreyfus. A empresa desenvolveu 
a concepção, a engenharia, a constru-
ção, o suprimento, os ensaios e a entra-
da em funcionamento desta usina que 
conta com uma capacidade de produ-
ção de 300.000 toneladas anuais. Além 
disso, a área de Indústria tem trabalhado 
para o Ministério da Indústria e Energia 
da Argentina no desenvolvimento de 
uma das obras mais estratégicas para a 
província de La Rioja, o desenvolvimen-
to completo do Gasoduto, de 120 km 
de extensão, e sua estação compres-
sora intermediária.

Forte presença
no continente 
americano
O Grupo desenvolve um importante projeto no Porto Baía

12
grandes projetos promovidos
por esta área nos últimos anos

Obras de construção do cais do Porto Baía   Colômbia

Energia
Indústria

INDÚSTRIA PRINCIPAIS PROJETOS
Projeto País
Tanques de Armazenamento de petróleo Porto Baia Colômbia
Usina de Biodiesel em Castellón (600.000 t/ano) Espanha
Usina de Biodiesel Ferrol (300.000 t/ano) Espanha
Usina de Biomassa em Braga (10 MWe) Portugal 
Usina de Compostagem, no Algarve Portugal 
Usina de Bioetanol Enersur (40 MW) Uruguai

2
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Usina elétrica de Khulna
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180
MW de potência
possui a nova usina
de ciclo aberto de Bangladesh

114
milhões de euros
é o orçamento da obra,
que foi executada em dois anos

Energia

Galeria de projetos singulares

 Bangladesh

Usina de Geração
Elétrica de Khulna,
Promotor: Bangladesh North-West Power 

Generation Company Ltd. (NWPGCL)

Ano de adjudicação: 2011

Entrada em operação: 2013

A usina de geração elétrica de Khulna, 
terceira cidade industrial de Bangladesh, 
foi inaugurada em Outubro de 2013 com 
uma capacidade para satisfazer o consu-
mo elétrico de uma população de cinco 
milhões de pessoas. A empresa pública 
Bangladesh North-West Power Generation 
Company Ltd. (NWPGCL) encarregou à 
Isolux Corsán a construção de uma usina 
de ciclo aberto de 180 MW, formada por 
uma turbina de gás central de 150 MW (GT 
13E2) e um gerador Alstom, assim como 
as ligações da usina com a rede elétrica 
e as redes de gás e diesel existentes na 
zona, o que representou um dos grandes 
objetivos da empresa por ser a primeira 
grande adjudicação de um contrato de 
geração elétrica em toda a Ásia.
A operação da usina é feita mediante um 
Sistema de Controle Distribuído (DCS) for-
necido por ABB que se comunica, por sua 
vez, com o sistema de controle da turbina 
(TCS) e as diferentes usinas pacote. A Isolux 
Corsán conta com um sistema de monito-
ramento em contínuo (CEMS) que garante o 
cumprimento dos limites ambientais.
Esta usina, executada em dois anos e com 
um orçamento de 114 M€, enquadra-se 
dentro do Plano de Desenvolvimento Ener-
gético de Bangladesh que implementou o 
Governo de Hasina Wajed para conseguir a 
eletrificação total do país em 2020.
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Terminal petroleiro
do Porto Baía

Ind
ús

tria

1.000.000
de barris
é a capacidade inicial de armazenamento
dos 5 tanques do cais

150.000
toneladas de peso podem
alcançar os navios em uma
das posições de atracação

 Colômbia

Cais e terminal petroleiro
do Porto Baía
Promotor: Pacific Infrastructure

Capacidade: 1.000.000 de barris

Ano de adjudicação: 2012

Entrada em operação: 2014

A Isolux Corsán executa as obras de 
construção do cais do Porto Baía, loca-
lizado ao sul da baía de Cartagena das 
Índias, na ponta norte da Ilha de Barú, 
muito perto da desembocadura do Canal 
do Dique. Trata-se de um projeto EPC 
e entrada em operação adjudicado por 
Pacific Infrastructure, empresa filial da 
petroleira canadense Pacific Rubiales, ao 
consórcio formado por Isolux Corsán, que 
conta com 45% de participação, a empre-
sa mexicana Tradeco e a estadunidense 
Tampa Tanks. 
O cais dispõe de um terminal petroleiro 
para a exportação de petróleo e importa-
ção de derivados, com uma capacidade 
inicial de armazenamento de um milhão de 
barris em cinco tanques. Além disso, conta 
com duas posições de atracação, uma 
para navios de 80.000 toneladas e a outra 
para navios de 150.000 toneladas.
A construção está sendo executada em 
um prazo de 17 meses e com um valor 
total de mais de 149 milhões de euros, o 
que contribui para posicionar a empresa 
como especialista em projetos EPC à 
escala mundial.
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T&D e Instalações3
WETT   EUA

Consolidação do mercado EPC
O Grupo mantém uma posição destacada entre as principais empresas do mundo 
dedicadas à instalação e manutenção de linhas de transmissão e distribuição de 
alta tensão. Em 2013, a consolidação do mercado EPC e a entrada em novos 
países, deu lugar ao crescimento de suas atividades na Ásia, América e África.
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3
T&D e Instalações
T&D

Torres de alta tensão da linha WETT   EUA

T&D LINHAS
Parque Tensão Km País
Capanda - Lucala - Viana 400Kv 300Km Angola
Interligação Nea - Noa - Trecho Leste 500Kv 572Km Argentina
Interligação Comahue - Cuyo - Trecho Norte 500Kv 197Km Argentina
LXTE - Linhas de Xingu 500Kv 508Km Brasil
Serra da Mesa 2 - Luziânia - Samambaia - 
Paracatu - Emborcação

500Kv 678Km Brasil

Wind Energy Transmission Texas (WETT) 345Kv 605Km EUA
Mainpuri – Bara 765Kv 2X350km Índia
Pune – Sholapur 765Kv 160Km Índia
Narenda - Kudgi (Karnataka) 400Kv 185Km Índia
Loyangalani -Suswa 400Kv 428Km Quênia
La Ventosa - Juile 400Kv 135Km México
Valle de México (cabo enterrado) 230/85Kv 26Km México
Roudatain area project 275Kv 172Km Kuwait

T&D SUBESTAÇÕES
Projeto Tensão País
Lucala 220kV Angola
Calingasta 500/132kV Argentina
Porto Velho / Araraquara 600 kV CC Brasil
Juruparí 500/230kV Brasil
Xingú 500/230 kV Brasil
Cottonwood 345kV EUA
Qatrana 400/132kV Jordânia
Rewa Road GIS 400/220kV Índia
Mainpuri 765/400kV Índia
Gurgaon/Sonepat 220/66kV Índia
Buenavista 400kV México
Aragon / Pensador Mexicano 230/115 kV México
Las Glorias GIS 400/115kV México
Birembo/Shango/Gisenyi/Kibuye 220kV Ruanda
Tishreen GIS 220/66kV Síria
New Mbarara North 220/132kV Uganda

AAumentam os 
contratos EPC
na divisão de T&D
Dois projetos estratégicos finalizados em 2013:
Amazonas (Brasil) e WETT (EUA)

A Isolux Corsán continua ocupando 
um posto destacado entre os maiores 
construtores de projetos de instalação 
e manutenção de linhas de transmissão 
e distribuição no mundo. A divisão de 
T&D realizou um importante trabalho em 
2013 e concentrou seus esforços na 
consecução de novos contratos EPC 
e na execução de projetos no Brasil e 
nos Estados Unidos, conseguindo um 
crescimento em suas atividades no que 
respeita ao ano anterior.
Os dois projetos mais importantes exe-
cutados por Isolux Corsán em 2013 
foram Amazonas e Wett. Quanto aos 
principais objetivos de contratação, 
destacam-se, Kuwait e Índia.
A área de T&D tem trabalhado na procu-
ra de novos contratos em países estra-
tégicos, especialmente na Índia, Brasil, 
Argentina, México, EUA e Canadá.

Finalizam os trabalhos do Projeto 
Amazonas
Os trabalhos de execução do projeto 
Amazonas, uma das obras mais com-
plexas desenvolvidas pela empresa, 
finalizaram em 2013. A construção de 
1.191 quilômetros de linhas de alta ten-
são de 500 kV e 230 kV em plena selva 
amazônica para ligar as cidades de Ma-

naus e Macapá ao Sistema Interligado 
do Brasil representou um desafio enor-
me devido às dificuldades logísticas e 
orográficas da zona. Destaca-se a mon-
tagem de 2.300 torres de transmissão 
entre os estados do Pará e Macapá e 
a contratação de mais de 4.000 traba-
lhadores para a execução do projeto. O 
orçamento desta obra ultrapassou os 
1.000 milhões de euros.

Cresce a presença na África
Em Quênia, o Grupo começou a cons-
trução da maior linha de transmissão 
e distribuição de energia do país com 
uma extensão de 428 km e uma ten-
são de 400 kV, que permitirá evacuar a 
energia produzida no parque eólico de 
300 MW que se construirá nas imedia-
ções do lago Turkana, situado ao norte 
do país. Este projeto EPC, que inclui a 
engenharia, o suprimento, a construção 
e a entrada em operação, tem um valor 
de 142 milhões de euros e foi assinado 
com a Ketraco, dependente do Ministé-
rio da Energia queniano.
A empresa continua seu crescimento na 
África com a adjudicação de quatro no-
vos contratos de transmissão e distribui-
ção em Uganda, Ruanda e Tanzânia no 
valor conjunto de 86 milhões de euros.
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T&D e Instalações
Instalações, Manutenção e Serviços

CA divisão de Instalações, Manutenção 
e Serviços da Isolux Corsán experi-
mentou em 2013 um crescimento em 
países estratégicos como o Brasil e a 
Índia e consolidou suas atividades em 
novos mercados. Presente em 23 pa-
íses da América, Europa, África e Ásia, 
com destaque para sua especialização 
na execução de instalações elétricas, 
mecânicas, de sinalização e comunica-
ções, segurança, climatização e sanea-
mento, entre outras. 

Infraestruturas do transporte
Os principais projetos desta área em 
2013 estão relacionados com as in-
fraestruturas ferroviárias. Na Espanha, 
o Grupo continuou com as tarefas de 
instalação dos sistemas de sinalização 
e telecomunicações, assim como os 
serviços auxiliares de obra civil e ener-
gia da linha de Alta Velocidade Albacete 
- Alicante para o Administrador de Infra-
estruturas Ferroviárias (Adif). Também 
executou a eletrificação da linha de Alta 
Velocidade Madri-Valência, com a ins-
talação e montagem de 8 subestações, 
8 centros finais e 30 centros intermediá-
rios, completando um total de 6.000 m2 
de edificação e instalações industriais. 
Além disso, adjudicou-se, em consórcio 
com a Alstom, o contrato de instalação 
e manutenção do sistema de eletrifica-
ção da Variante de Pajares, os túneis 
que ligarão, através do TAV, Leão e As-
túrias e as obras de eletrificação da linha 
Medina del Campo-Salamanca-Fuentes 

de Oñoro e a nova S.E de tração mul-
titensão para alimentação das oficinas 
de Valladolid.
No âmbito internacional, destaca-se a 
contratação dos sistemas de alimenta-
ção elétrica e auxiliar para as Linhas 15 
e 17 da Companhia Paulista de trans-
porte Metropolitano da cidade de São 
Paulo. Na Índia, empreende o desen-
volvimento das instalações eletromecâ-
nicas para a empresa Metro de Delhi, 
executando a instalação dos sistemas 
eletromecânicos, de ventilação e de 
controle ambiental de túneis e da Ca-
tenária para o bonde de Mostaganem 
na Argélia.

Energia
Em 2013 esta área venceu a concor-
rência de um contrato EPC de três mini-
-usinas de aproveitamento hidroelétrico 
no rio Xallas, Corunha, que aumentará 
a energia procedente de fontes hidráuli-
cas em 47 GWh hora por ano. Também 
na Espanha, soma 27 subestações e a 
Linha aero-subterrânea de evacuação 
entre o centro de secionamento e 
a SET do Cortado para a Enel Gre-
en Power Espanha, assim como o 
novo contrato integral de cons-
trução da S.E de 400 kV de 
Muniesa para a REE.
No Brasil destaca-se a 
execução de Subesta-
ções de Transformação 
elétrica CEEE.

Crescimento e 
consolidação, elementos-
chave de 2013
Presente em 23 países, aumenta suas atividades em mercados 
estratégicos como a Índia e o Brasil

190
M€ de orçamento nos projetos de 
metrô L15 e L17 de São Paulo, representando 
a consolidação da empresa no Brasil

Instalação e manutenção de diferentes serviços no TAV Albacete - Alicante   Espanha

Wh hora por ano. Também 
soma 27 subestações e a 
ubterrânea de evacuação 
o de secionamento e 
tado para a Enel Gre-
panha, assim como o 

integral de cons-
E de 400 kV de 

a REE.
staca-se a 
 Subesta-
sformação 
.

PROJETOS  DESTACADOS 2013
Infraestruturas do transporte País Ano Montante
Telecomunicações, sinalização, segurança e manutenção TAV Albacete - Alicante Espanha 2012-2013 280 M€

Eletrificação da linha Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro Espanha 2013 8 M€

Sistemas de alimentação elétrica e auxiliares para as linhas 15 e 17 do metrô de São Paulo Brasil 2013 190 M€

Instalações de ventilação, PCI e ambientais Metro de Delhi Índia 2013 28 M€

Catenária para o bonde de Mostaganem da Enterprise Metro D’Alger Argélia 2013 9 M€
Energia País Ano Montante
Linha aero-subterrânea de evacuação entre o centro de secionamento e a SET do Cortado para 
a Enel Green Power Espanha Espanha 2013 1M€

Contrato integral de construção da S.E de 400 kV de Muniesa para REE Espanha 2013 4 M€

No Brasil destaca-se a execução de Subestações de Transformação elétrica CEEE Brasil 2013 28 M€

Montagem eletromecânica S.E Cristóbal Colon de Huelva Espanha 2013 2 M€

3
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Instalações singulares
A Isolux Corsán executou na localida-
de portuguesa de Covilhã um dos mais 
modernos e eficientes centros de pro-
cessamento de dados do mundo, um 
complexo com 20.000 m2 distribuídos 
em seis andares que permitem alojar 
50.000 servidores com 200 milhões 
de GB.
O centro, finalizado em um tempo re-
corde de sete meses, dispõe de 12 
Centros de Transformação de 1.600 
kVA cada um e conta com sistemas 
de alimentação ininterrupta que garan-
tem o suprimento de energia graças 
às suas mais de 7.500 baterias insta-
ladas.
Na Espanha, a empresa executou as 
instalações eletromecânicas para os 
novos Juizados de Palência, o edifício 
da Faculdade de Medicina do Campus 
Tecnológico de Ciências da Saúde de 
Granada e a sede da Delegação Espe-
cial da A.E.A.T de Castela e Leão em 
Valladolid.
Na França, executa as instalações para 
edifícios de escritórios do Centro Euro-
peu de Pesquisa Nuclear (CERN), em 
Prévessin-Moëns.

Telecomunicações
Desde 2013, o Grupo executa um pro-
jeto chave na mão de instalação de fi-

bra óptica de mais de 2.000 km para 
a Rede Federal Argentina entre os 
trechos de Nea Sul e Entre Ríos no 
valor de 40 M€.
Na Espanha, foram executadas 
as instalações eletromecâ-
nicas de 19 centros de pro-
cessamento de dados (CPD) 
para a Vodafone no valor 
de mais de 50 M€. O con-
junto das instalações tem 
uma potência de mais de 
31.000 kVA.

Segurança
Através de sua filial Watsegur, a empre-
sa continuou os trabalhos de instalação 
de sistemas de segurança ativa na ca-
deia de Ceuta, assim como os sistemas 
de controle de acesso e pagamento de 
estacionamentos públicos. Além disso, 
o Grupo desenvolveu os sistemas de 
segurança comunicações e proteção 
contra incêndios nos túneis de Mogán, 
nos túneis do TAV (Albacete - Alicante) 
e nol túnel de Bielsa.
No Peru, a Isolux Corsán encarregou-
-se do projeto e desenvolvimento dos 
sistemas de segurança integral dos par-
ques solares de Repartición e Majes, na 
região de Arequipa. Nos EUA instalou 
os sistemas de segurança no PSFV de 
Sol Orchard,  e na Inglaterra os de Stra-
dishall, Ellough Road, Weston Longville, 
Egmere, Parley e Penare.
Na Colômbia executa os sistemas de 
segurança contra incêndios no terminal 
de armazenamento de hidrocarbonetos 
e líquidos a granel no Porto Baía.

Sistemas
Na Argélia, a empresa desenvolveu o 
sistema de controle da rede de distri-
buição de água proveniente da esta-
ção dessalinizadora de água do mar de 
Mostaganem, que integra o controle e 
a telegestão de 29 estações remotas, 
entre as quais existem estações de 
bombeamento, depósitos de água, as 
ligações com a dessalinizadora, a es-
tação de tratamento e outras redes de 
distribuição e abastecimento, e um cen-
tro de controle. O projeto inclui o desen-
volvimento e entrada em operação da 
rede de fibra óptica e de instrumentação 
hidráulica e de segurança, assim como 
um sistema completo de vigilância das 
estações desde o centro de controle. 
Na Colômbia, o Grupo está executando 
os sistemas de controle distribuído no 

terminal de armazenamento de hidro-
carbonetos e líquidos a granel do Porto 
Baía.

Manutenção
Em 2013, foi realizada a manutenção 
da usina solar de El Centro, na Califór-
nia (EUA), uma usina que gera a energia 

suficiente para abastecer a uma popu-
lação de aproximadamente 12.000 ha-
bitantes, assim como mais de 25 par-
ques solares da Itália e Espanha. Além 
disso, a empresa realiza a manutenção 
de mais de 30 edifícios de interesse per-
tencentes ao Patrimônio Nacional.
A Isolux Corsán realizou também a 

manutenção e conservação de equi-
pamentos e instalações de climatiza-
ção (frio-calor) de diversos centros da 
Universidade Complutense de Madri, 
localizados no campus da Moncloa e 
Somosaguas e a manutenção integral 
das instalações do aeroporto de Santia-
go de Compostela.

20.000
m2 de área tem o Centro de 
Processamento de dados de Covilhã, em 
Portugal
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Túnel na rodovia Porto Rico - Mogán   Espanha

PROJETOS  DESTACADOS 2013
Instalações singulares País Ano Montante

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

Instalações eletromecânicas para as mini-usinas de Ferroatlântica em Xallas França 2013 27 M€

Instalações eletromecânicas Hoteles Tryp Los Gallos Espanha 2013 2 M€

Instalações eletromecânicas Faculdade de Medicina do Campus Tecnológico da 
Saúde de Granada Espanha 2013 4 M€

Instalações eletromecânicas para a sede da Delegação Especial da A.E.A.T de 
Castela e Leão em Valladolid Espanha 2013 2 M€

Telecomunicações País Año Importe

Projeto chave na mão da instalação de fibra óptica (>2.000 km) para a Rede 
Federal Argentina, trechos Nea Sul e Entre Ríos Argentina 2012-2013 40 M€

Instalações eletromecânicas para 19 CPDs da Vodafone Espanha 2013 50 M€

Instalações eletromecânicas edifício do CERN França 2013 2 M€

Segurança País Año Importe

Sistema de controle e segurança em PSFV Sol Orchard na Califórnia Estados Unidos 2013 1 M€

Instalações de segurança ativa e instalações especiais para o novo Centro
Penitenciário de Ceuta Espanha 2012 - 2013 10 M€

Sistema de segurança perimetral em parques solares e ligação 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 2008-2013 3,5 M€

Sistema de segurança TAV Albacete - Alicante Espanha 2012-2013 5 M€

Controle e sistemas País Año Importe

Sistema de controle distribuído estação de captação de CO
2
 Cidade da Energia Espanha 2012-2013 4 M€

Sistema de controle PSFV Rovigo Itália 1 M€

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 PSFV Majes e Repartición Peru 2013 1 M€

Sistema de controle PSFV Sol Orchard na Califórnia Estados Unidos 2013 1 M€

Manutenção País Año Importe

Manutenção das instalações de segurança dos edifícios do Patrimônio Nacional Espanha 2012-2013 1 M€

Manutenção de parques solares fotovoltaicos Espanha, Itália 2012-2013 1 M€

Manutenção parque solar El Centro, Califórnia Estados Unidos 2013 1 M€

3
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Galeria de projetos singulares

3

Data Center Covilhã
Ins

ta
laç

õe
s 

50.000
servidores
que perfazem uma capacidade
total de mais de 200 milhões de Gb

10.000
kW de potência 
frigorífica são geradas nas oito unidades
de resfriamento do centro

 Portugal

Instalações eletromecânicas
CPD de Portugal Telecom Covilhã
Promotor: Portugal Telecom

Investimento: 55 M€

Potência total gerada: 18.000 kVA

Área: Mais de 20.000 m2

Com um investimento de mais de 55 
milhões de euros, o centro de processa-
mento de dados de Portugal Telecom em 
Covilhã, constitui um dos maiores centros 
de processamento de dados do mundo. 
O data center, que gerou mais de 500 
empregos e que dispõe de seis andares 
com uma área total de mais de 20.000 m2, 
aloja 50.000 servidores com 200 milhões 
de GB. Além disso, conta com 12 Centros 
de Transformação, de 1.600 kVA cada 
um, e 12 grupos eletrogêneos que geram 
uma potência de 18.000 kVA, que é fun-
damental para garantir o abastecimento de 
energia elétrica.
Na cobertura estão localizados os centros 
de produção de frio, com um total de oito 
unidades de resfriamento que geram uma 
potência frigorífica de mais de 10.000 kW.
As 26 unidades de bombas hidráulicas 
existentes possibilitam que, por suas insta-
lações, circulem um total de 75.000 litros 
de água.
Em suas salas IT foram instaladas 36 uni-
dades de tratamento de ar de última gera-
ção com tecnologia T2TB2.
Este data center conta com as mais impor-
tantes qualificações internacionais, a LEED 
Platinum e a Tier III.
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Infraestruturas4
Rodovia BR 116   Brasil

Cresce a atividade em países estratégicos
A atividade da área de Infraestruturas da Isolux Corsán consolidou-se no exterior, 
onde o Grupo continua com sua expansão e aposta na entrada em novos merca-
dos na Europa e África. Em 2013 desenvolveu uma importante política de descen-
tralização de suas atividades e concentrou seus trabalhos em países estratégicos 
como Brasil, Índia, México e Colômbia, destacando-se especialmente sua ativida-
de em projetos EPC. 
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4
Infraestruturas
Contexto

MEm 2013, a Isolux Corsán continuou 
a estratégia de internacionalização 
adoptada há mais de cinco anos que 
lhe permitiu consolidar suas opera-
ções em países onde já tinha presen-
ça e a entrada em outros novos. Nes-
te período observou-se uma mudança 
de tendência com uma transformação 
gradual, passando de um modelo 
baseado na construção no merca-
do internacional das concessões de 
infraestrutura das empresas do Gru-
po para uma nova situação em que 
a maioria dos contratos são de EPC 
tanto para clientes públicos quanto 
privados. 
Embora na Espanha a licitação de obra 
pública fechou o ano com a primeira su-
bida desde 2005 e chegou aos 9.173 
milhões de euros, uns1500 milhões de 
euros mais que em 2012, seus núme-
ros continuam mantendo-se em uns 
volumes mínimos históricos, quase 

uma quinta parte menos que a licitação 
recorde de 46.701 milhões registrada 
em 2006.
A evolução da carteira de negócio no 
exterior reflete fielmente o acerto na di-
versificação e internacionalização das 
operações da área de Infraestruturas, 
que este ano alcançou um total de 
3.607 milhões de euros, 64% dos quais 
são no mercado externo.
O Grupo cresceu no norte da África e 
Europa, e manteve uma intensa ativida-
de em países estratégicos como Brasil, 
México, Colômbia e Índia. Destacaram-
-se suas operações em Argélia com 
dois importantes projetos de obra civil: 
a construção da primeira linha do Bonde 
de Mostaganem, com um investimento 
de 250 milhões de euros, e a estação 
intermodal de ônibus da capital Argel; no 
Brasil, o encerramento do anel viário de 
São Paulo, além de diversas atividades 
na África.

Mudança do modelo 
de concessão
para EPC
A empresa aposta em desenvolver o mercado externo
como estratégia para continuar crescendo

64%
do mercado
corresponde
a projetos internacionais

Centro penitenciário de Ceuta   Espanha

CARTEIRA POR TIPO DE CLIENTES

19%

1%

1%

12%64%

(Milhares de euros) (Milhares de euros)

3% Administração Central
Comunidades Autônomas
Corporações locais
Empresas do Grupo
Clientes particulares
Mercado externo

CARTEIRA POR TIPO DE OBRAS

(1%)
(2%)

(17%)

(1%)(2%)(48%)

(4%)

(20%) (4%)
(1%)

Edif. residencial
Urbano
Ferroviárias
Marítimas
Resto O.C.
Rodoviárias
Hidráulicas
Resto Edif.
Meio Ambiente
Fábrica
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LO Grupo mantém uma posição de lide-
rança mundial no desenvolvimento de 
grandes infraestruturas rodoviárias, fer-
roviárias, marítimas e hidráulicas. Esta 
especialização em obra civil é indicada 
nos resultados obtidos durante 2013, 
onde este setor representou 79% da 
carteira de negócio total da área, com 
2.852,5 milhões de euros.
Por tipo de obra, o primeiro lugar é ocu-
pado, um ano mais, pela construção de 
rodovias, que em 2013 representou 48 
% do total da atividade desta divisão. A 
execução das obras do Rodoanel Má-
rio Covas na cidade brasileira de São 
Paulo, por 259 milhões de euros e a 
adjudicação de quatro lotes da rodovia 
BR-381, este último no valor de 377 
milhões de euros, foram, em 2013, os 
objetivos mais destacados em infraes-
truturas rodoviárias.
Na África, a Isolux Corsán continuou 
reforçando sua atividade e ganhou im-
portantes projetos. Destaca-se a adju-
dicação, em consórcio com a Alstom, 

da primeira linha do bonde de Mosta-
ganem, Argélia, por 250 milhões de eu-
ros, uma infraestrutura ferroviária de 14 
quilômetros de extensão e 24 estações 
que prestará serviço a 150.000 pesso-
as desta localidade, sendo a segunda 
linha integral de bonde que a empresa 
constrói no país.
No ano passado, após 51 meses de 
obras, o Grupo inaugurou na Argélia o 
Bonde de Orã, que contou com um or-
çamento de 501 milhões de euros. Para 
a execução desta linha, que pode chegar 
a transportar até 90.000 passageiros di-
ários, construiu-se uma linha bidirecional 
de 18,7 quilômetros de extensão com 
32 estações, 11 subestações elétricas, 
dois viadutos e uma passagem inferior.
Em 2014, a área de infraestruturas 
da Isolux Corsán prevê aumentar sua 
presença no Oriente Médio graças ao 
desenvolvimento de novos projetos em 
Omã, uma região estratégica com um 
dos maiores crescimentos econômicos 
do mundo.

Líder na
construção
de infraestruturas
Aumenta a presença nos mercados com mais futuro

150.000
pessoas receberão serviço do Bonde de 
Mostaganem, que se ampliará 14 quilômetros

Ponte sobre o rio Biobío   Chile

Bonde de Mostaganem   Argélia

Reordenamento de Acessos T11. Trecho Aeroporto Reus - Tarragona   Espanha

Infraestruturas
Obra Civil

OBRA CIVIL INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
Projeto País
Rodovia Ashtarak - Talin (90 km) Armênia
Via Dupla La Paz - Oruro Trecho II A e B (77 km) Bolívia
Trecho Norte Rodoanel Mário Covas (6,42 km) Brasil
BR 116, BR 324, BA 526 e BA 528 (680,6 km) Brasil
BR 381 (Lotes 1, 2, 3.1 e 6 – 200 km) Brasil
Ponte sobre o rio Biobío (1.600 m) Chile
Rodovia GC-1, trecho: P. Rico - Mogán I G. Canária (6,3 km) Espanha
NH1, NH2, NH6 e NH8 (710 km) Índia
Rodovia Saltillo - Monterrey (95 km) México
Rodovia Campeche - Mérida (15 km) México
Ponte de Chilina de balanços sucessivos (562 m) Peru
Rodovia Ziguinchor - Tannaf - Kolda – Velingara (194 km) Senegal
Reconstrução da A373 Tashkent – Andiján (58 km) Uzbequistão

OBRA CIVIL INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS
Projeto País
Bonde de Orã Argélia
Bonde de Mostaganem Argélia
Linha 4 Metrô de São Paulo Lote 1 Fase 2 (novas estações) Brasil
Linha 4 Metrô de São Paulo Lote 2 Fase 2 (Terminal integração ônibus) Brasil
Linha 3 do Metrô de Santiago (3,7 km de túnel NATM ) Chile
Bonde “Quatro Ríos de Cuenca” Equador
TAV Eixo Atlântico. Maceiras - Redondela Espanha
TAV Y basca, trecho: Tolosa - Hernialde / Amorebieta Espanha
TAV trecho: nó de La Trinidade - Montcada Espanha
TAV Galiza, trecho: túnel del Corno via direita Espanha
TAV trecho: La Sagrera - nó de La Trinidad Espanha

OBRA CIVIL INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS
Projeto País
Tubulações desde a dessalinizadora de Mactaa Argélia
Aqueduto de Água Crua Porto Lavalle - Juan José Castelli Argentina
Barragem de Santolea | Teruel Espanha
Barragem “El Purgatorio” México
Usina Hidrelétrica de Molloco Peru

4
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EAs operações da área de Edificação, 
divisão especializada na construção de 
edifícios residenciais e não residenciais, 
representam 21% da carteira de negó-
cio da Isolux Corsán. Os projetos mais 
destacados que a empresa participou 
em 2013 foram executados na Argélia e 
Espanha, embora suas atividades inclu-
am outros países da Europa e América 
Latina.
Na Argélia, o Grupo iniciou a constru-
ção da nova estação intermodal de Bir 
Mourad Rais, uma infraestrutura pen-
sada para reduzir o tráfego da capital e 
melhorar a mobilidade de seis milhões 
de argelinos. Contará com uma área 

de 66.000 m2 e integrará apenas em 
um edifício os serviços de táxi, metrô, 
ônibus e bonde. A estação, com um or-
çamento de 38 milhões de euros, será 
composta por três zonas destinadas a 
diferentes atividades. O design vanguar-
dista do edifício, obra da Tecnia e do ar-
quiteto Maximino Enrique Díaz Suárez, 
é inspirado em infraestruturas como o 
aeroporto de Hong Kong ou o Pavilhão 
Ponte da Expo Saragoça 2008. Neste 
país, os trabalhos de construção da 
nova sede do Ministério de Assuntos 
Religiosos continuam em bom ritmo.
As obras do Hospital de Pitrufquén, no 
Chile, adjudicado em 2012 por 27 mi-

lhões de euros, continuaram em bom 
ritmo.
Na Espanha, a empresa prossegue 
com a construção da sede do Depar-
tamento de Harmonização do Mercado 
Interno da Comunidade Econômica Eu-
ropeia, com um orçamento de 41,4 M€.
Também em nosso país continuam em 
andamento as obras de construção e 
reabilitação do Arquivo Histórico Provin-
cial de Ourense, uma ação que englo-
ba a remodelação de dois edifícios: o 
Antigo Convento de San Francisco, que 
aloja um dos claustros mais representa-
tivos do estilo românico/gótico da Ga-
liza, e o edifício destinado a Depósitos 

Enfrentando
novos desafios
A experiência da empresa permite enfrentar qualquer
tipo de projetos de edificação

66.000
m2 de área
na nova estação intermodal
de Bir Mourad Rais, em Argélia

Centro Cultural Manzana de Revellín, Ceuta   Espanha

Infraestruturas
Edificação

EDIFICAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS
Projeto País
Nova Sede do Mº de Assuntos Religiosos Argélia
Estação intermodal de Bir Mourad Rais Argélia
Normalização do Hospital de Pitrufquén Chile
Edifício docente e escritórios da Univer. Santiago Chile
Hospital de Paraplégicos de Toledo Espanha
Nova sede da OAMI Espanha
Fac. Medicina Campus da Saúde I Granada Espanha
Centro Penitenciário de Ceuta Espanha

4

de Arquivo. O orçamento deste emble-
mático projeto ultrapassa os 13 milhões 
de euros.
Em 2013 inaugurou-se o novo Palácio 
da Justiça de Plasência, uma edificação 
de 10.900 m2 distribuídos em quatro 
andares que desenvolveu um eficiente 
sistema de gestão de recursos naturais, 
seguindo uma estratégia de sustentabi-
lidade.
No ano passado, a empresa foi a vence-
dora, no valor de 20 milhões de euros, 
do projeto de reabilitação da antiga fábri-
ca de tabacos da Corunha, um edifício 
emblemático  para a cidade declarado 
bem de interesse cultural. Uma vez fi-

nalizadas as obras, o edifício alojará a 
sede da Audiência Provincial, o Juizado 
de Menores, o Juizado de Vigilância Pe-
nitenciária e a Promotoria assim como 
os serviços locais comuns a todos os 
usuários em um espaço de mais de 
15.000 metros quadrados, distribuídos 
em quatro andares.
A área de Edificação também foi a ven-
cedora de dois novos projetos na Co-
munidade de Madri para desenvolver 
o Centro de Atendimento de Pessoas 
com Deficiências de Leganés e a exe-
cução da estrutura de vários edifícios 
no Campus Iberdrola de San Agustín de 
Guadalix.
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SA área do Meio Ambiente da Isolux Cor-
sán conta com uma sólida experiência 
de mais de três décadas na concepção, 
construção e exploração de estações de 
tratamento de água e bombeamentos.
Em 2013, a empresa consolidou sua 
presença nos mercados internacionais 
mediante a consecução de novos con-
tratos em países como Argélia, Uruguai, 
Brasil e Argentina.
Além do esforço realizado na expansão 
internacional, a área de Meio Ambiente 
continuou apostando no mercado do-
méstico, tal e como podemos observar 
com as adjudicações das estações de 
tratamento de Leão, Sevilla la Nueva 
(Madri) ou Abanilla (Múrcia).
Durante 2013, implementou-se estação 
de tratamento de esgotos de Campo 

Limpo Paulista e Várzea Paulista, no Bra-
sil, iniciou-se a primeira fase da ETE de 
Vigo e começou-se o processo de arran-
que da dessalinizadora de Moncofa, que 
entrará em operação em 2014.
Neste período, além de finalizar as obras 
de 7 estações de tratamento em Cáce-
res, o Grupo continuou com os traba-
lhos da fase de acabamento da esta-
ção de esgoto do Bayadh (Argélia), que 
conta com uma capacidade de 20.000 
m3/dia e que prestará serviço a 123.000 
habitantes, e da estação de Torres de la 
Alameda (Madri), com uma capacidade 
de 26.000 m3/dia.
Para o início de 2014 e uma vez finaliza-
do o processo de redação do projeto, 
está previsto que se iniciem os trabalhos 
na ETE de Nerja (Málaga).

Soluções eficientes 
para uma água
de qualidade
Mais de 30 anos de compromisso com o Meio Ambiente através 
do tratamento de água e bombeamentos

123.000
pessoas serão beneficiadas do serviço 
de tratamento de esgotos de El Bayadh, na 
Argélia 

ETE do rio Lagares, em Vigo   Espanha

ETE de Torres de Alameda, Madri    Espanha IDAM Moncofa, Castellón   Espanha

Infraestruturas
Meio Ambiente

MEIO AMBIENTE PROJETOS DESTACADOS 2013
Projeto Orçamento (M€) País
Ampliação e modernização da ETE de Lagares, Vigo 115,90 Espanha
Sistema de tratamento de esgotos de Campo Limpo, São Paulo 65,00 Brasil
ETE de San Felipe, San Miguel de Tucumán 36,30 Argentina
STEP de El Bayadh 16,50 Argélia
ETE Torres de la Alameda, Madri 12,80 Espanha

MEIO AMBIENTE PROJETOS ADJUDICADOS 2013
Projeto Orçamento (M€) País
Ampliação da ETE de Sevilla La Nueva 3,87 Espanha

Ampliação da ETE de Leão 4,12 Espanha

STEP de Mohammadia 6,26 Argélia

Captação e melhoria de água bruta e potável de San Salvador de Jujuy 11,84 Argentina

Obras do sistema de saneamento de São Bernardo do Campo 18,48 Brasil

Obras de melhoria de infraestrutura de drenagem em 
Quitacalzones e Arroyo Seco 11,37 Uruguai

4
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Infraestruturas

Galeria de projetos singulares

4

Bonde de Orã
Ob

ra
 C

ivi
l

90.000
passageiros 
é a capacidade diária
de transporte do Bonde

18,7
quilômetros 
que alojam 32 estações
e 11 subestações elétricas

 Argélia

Bonde de Orã
Promotor: Enterprise Metro D’Argel - Ministério 

dos Transportes

Orçamento: 355 M€

Capac. de transporte: 90.000 passageiros 

por dia

Extensão: 18,7 km de via dupla 

No mês de maio e depois de 51 meses de 
obras, a Isolux Corsán inaugurou uma de 
suas obras mais emblemáticas no Oriente 
Médio, o Bonde de Orã, uma infraestru-
tura ferroviária executada em consórcio 
com a companhia francesa Alstom. Com 
capacidade para transportar a 90.000 
passageiros por dia, permitirá que até 88 
milhões de pessoas utilizem anualmente 
suas instalações.
O Bonde de Orã, com um orçamento de 
355 milhões de euros, conta com uma 
linha bidirecional de 18,7 quilômetros de 
extensão com 32 estações, 11 subesta-
ções elétricas, dois viadutos e uma passa-
gem inferior.
Em um dos extremos, em “Sidi Màarouf“, 
foram construídas umas garagens de
70.000 m2 dotadas de oficina, túnel de 
lavagem, estação de serviço, Centro de 
Controle de Sistemas (PCC) e edifício 
administrativo, e no outro extremo, em “Es 
Senia“, criou-se uma praia de estaciona-
mento de trens ao exterior de 11.750 m2 
com um edifício de controle administrativo.
A inauguração desta infraestrutura contou 
com a presença do Ministro dos Transpor-
tes da Argélia, Amar Tou, o Wali de Orã, 
Abdelmalek Boudiaf, e representantes da 
Isolux Corsán e Alstom.
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Infraestruturas

Galeria de projetos singulares

4

Ed
ific

aç
ão

1.864
m2 para uso
administrativo

 Espanha

Centro de Coordenação para a 
Vigilância de Costas e Fronteiras
Orçamento: 14 M€ 

Parceiro tecnológico: Amper Sistemas

Início das obras: outubro 2011

Em outubro de 2013, a Isolux Corsán 
inaugurou as instalações do Centro de 
Coordenação para a Vigilância de Costas e 
Fronteiras, um projeto administrado e ope-
rado pela Guarda Civil.
O edifício, localizado no centro de Madri, foi 
projetado para alojar a Sala de Operações 
do Centro de Coordenação de Vigilância 
Marítima (CECORVIGMAR) é composto 
por três andares, dois subsolos e um em 
superfície, dotados de altas medidas de 
segurança.
O Centro tem dois subsolos de 1.864 m2 
para uso administrativo, com destaque 
para sala de operadores e para sala de 
conferências, além dos próprios postos de 
trabalho necessários para o pessoal, o edi-
fício, conta com dependências destinadas 
a reuniões e áreas de descanso.
Trata-se de um edifício dotado com tecno-
logia de ponta que diminui sua dependên-
cia energética graças ao uso de energia 
solar térmica, energia solar fotovoltaica e 
iluminação LED.
O Centro, que começou a ser construído 
em outubro de 2011, dispõe dos mais 
modernos sistemas de detecção e contro-
le de embarcações.

Centro de coordenação
de vigilância marítima
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Infraestruturas

Galeria de projetos singulares
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ETE Campo Limpo
M
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48.000
m3 de águas
tratadas diariamente

250.000
habitantes
serão atendidos pela estação
de tratamento de água

 Brasil

Estação de tratamento de esgotos 
de Campo Limpo, São Paulo
Promotor: SABESP (Estado de São Paulo)

Montante do contrato: 216.737.280 R$

População atendida: 250.000 hab 

Capacidade de tratamento: 48.000 m3 /dia

A estação de tratamento de esgotos Cam-
po Limpo, localizada no estado de São 
Paulo (Brasil), conta com uma capacidade 
de tratamento de 560 l/s -ampliável até 
os 830 l/s- e é projetada para atender as 
necessidades de uma população de apro-
ximadamente 250.000 habitantes. 
O processo de tratamento utilizado nesta 
ETE, que prestará serviço às cidades de 
Campo Limpo e Várzea Paulista, combina 
duas linhas de reatores biológicos anae-
róbios de Fluxo Ascendente com Manto 
de Lodo (UASB) e uma afinação poste-
rior, com um sistema de lamas ativadas 
sequencial em três fases (RFA). O gás 
metano gerado nos UASB será eliminado 
mediante combustão.
O projeto completa-se com a execução de 
duas impulsões de água de esgoto e uma 
rede de coletores de 25 km de extensão.
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Um Pacto Global
A proteção dos Direitos Fundamentais

GRUPOS DE INTERESSE

Descrição Pontos Importantes

Empregados O capital humano é um dos recursos 
mais importantes da empresa

Retenção de talento
Desenvolvimento profissional

Conciliação
Lucros sociais

Clientes A empresa adaptou-se e ajustou-se aos 
requerimentos específicos de cada coletivo e realizou 
uma gestão personalizada dos mesmos

Satisfação
Qualidade
Inovação

Acionistas A empresa expressa seu firme 
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 fundamental para o desenvolvimento do 
negócio

Inovação
Transparência

Profissionalidade

Sociedade A empresa interage constantemente 
com ela e considera vital administrar suas prioridades 
e expectativas com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento das áreas em que 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 confiança
Relações a longo prazo

A complexidade do meio global em 
que a Isolux Corsán opera impõe 

desafios concretos à gestão 
da Responsabilidade So-

cial Empresarial do 
Grupo. Em 2013, 

constata-se a 
maturidade 

alcança-
da no 

desempenho triplo (econômico, social e 
ambiental) que define a visão e a missão 
de nosso compromisso empresarial.
Durante este exercício, ratificou-se o 
esforço realizado para coordenar a 
aplicação dos padrões internacionais 
que regem a RSE corporativa da Isolux 
Corsán com as especificações próprias 
dos países em que operamos.
Como vem acontecendo há anos, as 
dificuldades associadas à diversidade 
normativa administrada por um Grupo 

de caráter global foram resolvidas gra-
ças ao rigor dos sistemas de auditoria 
utilizados e ao firme compromisso de 
todos os integrantes da equipe humana 
da Isolux Corsán.
Este fator humano é fundamental para 
entender a melhoria contínua que o Gru-
po experimenta em matéria de RSE e 
que se traduz em um esforço de imer-
são real em todos os lugares do mundo 
onde se desenvolve nossa atividade 
profissional.

A Isolux Corsán desenvolve sua cul-
tura empresarial tomando como base 
fundamental a todas e cada uma das 
pessoas que integram a empresa. No 
desenvolvimento de sua atividade, 
tanto no mercado nacional quanto in-
ternacional, o Grupo mostra uma deli-
cada sensibilidade pelas características 
das populações locais em que opera, 
prestando especial interesse à prote-
ção dos direitos fundamentais contem-
plados no Pacto Global das Nações 
Unidas.
Neste sentido, em 2013 a Isolux Corsán 
ratificou seu compromisso com o Pacto 
Global e os dez princípios baseados na 
defesa dos direitos humanos, no respei-
to às legislações trabalhistas estabeleci-
das, na proteção do meio ambiente e no 
combate à corrupção. 
O Pacto Global da ONU (Global Com-
pact), promovido por Kofi Annan em 
2001, é a maior iniciativa voluntária de 

responsabilidade social empresarial 
no mundo. Sua rede está presente 
em mais de 130 países e conta com 
10.000 entidades signatárias.
Os dez princípios do Pacto Global são:

• As empresas devem apoiar e 
respeitar a proteção dos direitos 
humanos fundamentais reconhe-
cidos universalmente, dentro de 
seu âmbito de influência.

 • As empresas devem certificar-se 
de que suas empresas não são 
cúmplices da vulneração dos di-
reitos humanos

 • As empresas devem apoiar a 
liberdade de Associação e o re-
conhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva.

 • As empresas devem apoiar a eli-
minação de todas as formas de 
trabalho forçado ou compulsório.

 • As empresas devem apoiar a erra-
dicação do trabalho infantil.

 • As empresas devem apoiar a 
abolição das práticas de discrimi-
nação no emprego e ocupação.

 • As empresas devem manter uma 
abordagem preventiva que favore-
ça o meio ambiente.

 • As empresas devem fomentar as 
iniciativas que promovam uma 
maior responsabilidade ambiental. 

 • As empresas devem favorecer o 
desenvolvimento e a difusão das 
tecnologias que respeitem o meio 
ambiente

 • As empresas devem combater  
a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e pro-
pina.

O pacto assinado entre as Nações Uni-
das e a Isolux Corsán traduz-se em um 
exercício diário de compromisso, res-
peito e difusão destes dez princípios 
e, sobretudo, de seu cumprimento 
efetivo. 

Um compromisso firme
A empresa demonstra sua maturidade econômica, social e ambiental
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EDada a complexidade da situação atu-
al, a estratégia de Recursos Humanos 
durante 2013 foi contribuir para a es-
tabilidade do negócio. Nesse sentido, 
nossos processos visam aprofundar no 
desenvolvimento do talento e assentar a 
internacionalização da empresa. 
Este foi um ano em que a Isolux Cor-
sán confirmou seu perfil internacional. 
Ao longo dos últimos anos a empresa 
foi entrando em diversos mercados, 
conseguindo que mais de 80% de seu 
negócio proceda de outros países e 
que mais da metade dos empregados 
estejam fora da Espanha. Em 2013 
aconteceu um fato relevante, já que, 
por primeira vez, um país diferente da 
Espanha incorporou mais empregados. 
Este fato mostra o profundo caráter in-

ternacional da empresa e o sucesso de 
nossa estratégia em outros países.
A Isolux Corsán caminha firme no mun-
do graças a uma clara estratégia de 
eficiência em seus investimentos. A ad-
ministração de Recursos Humanos não 
é alheia a este espírito e todos seus pro-
cessos têm como objetivo maximizar os 
resultados do investimento. Esta forma 
de agir é precisamente a que atualmen-
te mantém nossa estabilidade. Sob esta 
premissa, durante 2013 continuamos 
diversos processos bem-sucedidos 
iniciados em anos anteriores como a 
avaliação do desempenho em que ava-
liamos os profissionais em função das 
competências empresariais associadas 
ao posto de trabalho que ocupam ou do 
programa de seleção interna.

Estabilidade
na complexidade
Em 2013 a empresa confirma seu perfil internacional

Recursos Humanos1
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Na nossa ambição de sermos melho-
res, somos obrigados,, constantemen-
te, a introduzir novas funções e aplica-
ções em nossos processos.
Este ano avaliamos mais de 200 profis-
sionais no Brasil onde também utilizamos 
nosso sistema centralizado de recursos 
humanos para analisar as necessidades 
de formação. O sistema, com melhorias 
projetadas à medida de nossos requeri-
mentos, permite obter as sugestões de 
formação para cada profissional avaliado 
e, também, analisá-las de forma coletiva. 
Esta inovação constitui uma ajuda para 
identificar as necessidades de formação 
que cristalizam em nossos Planos de 
Formação. 

Avaliação integrada
Também, iniciamos um novo processo 
de avaliação com 600 profissionais na 
Índia, onde integramos, por primeira vez, 
a avaliação das competências empre-

sariais com a definição de objetivos de 
desempenho específicos e individuais. 
Este processo representa uma mudan-
ça significativa, dado que permitirá aos 
profissionais medir de forma objetiva 
seu trabalho e identificar, futuramente, 
as correlações entre as competências 
e os resultados. 
O sistema de avaliação do desempe-
nho definido paulatinamente por Isolux 
Corsán está convertendo-se em um 
eixo central do desenvolvimento do po-
tencial de nossos profissionais. Prova 
disso, é a criação personalizada de um 
relatório para os responsáveis de equi-
pamentos que lhes permite analisar a 
situação deste, suas fortalezas e áreas 
de desenvolvimento, de forma compa-
rativa com o resto da organização. Este 
relatório, denominado Evaluation Report 
of Manager, constitui uma ferramenta de 
apoio à liderança e ao desenvolvimento 
de equipes.

Melhoria contínua de processos 
de desenvolvimento de RH

1

Um portal de RH para promover 
a captação de talento
Nosso caráter global requer soluções 
globais. Em 2013, a empresa criou um 
novo portal específico de Recursos Hu-
manos dedicado a promover a captação 
de talento. Este portal oferece informa-
ção útil sobre nossa cultura, valores e 
compromissos, assim como sobre as 
políticas de recursos humanos que foram 
implantadas.  
Para este lançamento, teve-se especial 
cuidado com o desenho, dotando-o de 
uma imagem moderna de acordo com 
a nossa evolução e que transmitisse as 
principais características de nossa situ-
ação atual: 

• Espírito global
 • Dinamismo
 • Trabalho em equipe 

A web estrutura-se em quatro pontos: 
• Conheça a Isolux Corsán: infor-

mação básica sobre o Grupo par-
tindo do ponto de vista das pessoas

 • Escolha a Isolux Corsán: facilita 
o acesso para remeter a candida-
tura em função do perfil profissional

 • A Isolux Corsán e você: mostra 
as principais vantagens de fazer 
parte da empresa

 • Assim somos: descreve como 
somos as pessoas que fazemos 
parte da Isolux Corsán

A página de início que faz referência a 
pessoas, indica claramente a mudança 
que se quer mostrar. Com um forma-
to visual e de uma maneira simples, é 
possível entender nosso caráter interna-
cional, conhecer a variedade de perfis 
e acessar rapidamente a contatar co-
nosco  através das redes sociais ou do 
formulário de envio de candidatura. 
Trata-se de uma web que pretende ser 
o primeiro ponto de contato com os 
candidatos de maneira internacional, já 
que está disponível em quatro idiomas. 
Graças a ela, podemos entender como 
é a empresa através de uma interface 
atual e atrativa.
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Os profissionais da Isolux Corsán têm 
a oportunidade de colocar em prática 
e desenvolver seus conhecimentos, 
graças à enorme variedade de projetos 
que executam. Nossa empresa, um 
dos líderes mundiais em construção 
de infraestruturas, instalação e ma-
nutenção de linhas de transmissão e 
distribuição de energia, construção de 
instalações industriais e de energia e 
concessões, permite aos trabalhadores 
adquirir experiências diferentes ao longo 
de seu desenvolvimento profissional. 
Comprometidos com o talento interno, 
dos Recursos Humanos aproveitamos 
o potencial dos profissionais mediante 
nossa política corporativa de recruta-
mento e seleção interna. Ao longo deste 
ano fomos publicando internamente as 
posições surgidas nos diferentes proje-
tos à escala mundial, dando prioridade 
a satisfazer as vocações dos nossos 
profissionais. A prova disso é que este 
ano tramitamos mais de cem processos 
de recrutamento interno com sucesso.
Além disso, continuamos trabalhan-

do em oferecer nossos melhores 
programas em compensação e 

benefícios através de uma re-
tribuição flexível que permita 

recompensar o talento po-
tencial e o desempenho 

de forma eficiente. 
Por outro lado, o 

compromisso da 

Isolux Corsán em favorecer o talento 
jovem fez com que, por segundo ano 
consecutivo, participássemos nas “Bol-
sas de Internacionalização no Setor da 
Engenharia” e no “Curso de Pós-gra-
duação para a especialização no setor 
energético” do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Madri. Este 
projeto tinha como objetivo potencializar 
aqueles estudantes ou recém-titulados 
que evidenciaram uma formação e vo-
cação dirigidas para o desenvolvimento 
de uma carreira profissional focada no 
âmbito internacional. Depois de um 
árduo processo de várias fases, além 
de selecionarmos candidatos para a 
obtenção da bolsa, também foram di-
retamente contratados em projetos na 
Índia. Desta maneira a Isolux Corsán 
tem orgulho de contribuir para o início 
de brilhantes carreiras internacionais. 

Oportunidades de desenvolvimento
Nossos empregados continuam dis-
pondo da oportunidade de desenvol-
ver sua carreira profissional de forma 
ascendente, e também transversal e 
internacional. Ao longo do ano promo-
vemos ao redor de trezentas novas ex-
patriações e mais de mil deslocamen-
tos internacionais de curta duração em 
quatro continentes e até mesmo em 
novos países como Reino Unido, África 
do Sul, Uganda, Ruanda, Uzbequistão 
e novos projetos na Costa Oeste dos 
Estados Unidos. 
Demos passos na homogeneização 
global das condições para as expatria-
ções independentemente do país de 
origem e destino tanto em aspectos 
econômicos, quanto fiscais e migrató-
rios.

O ano de 2013 começou com o desafio 
de analisar os resultados da enquete de 
satisfação de nossos empregados.
Dos resultados obtidos, podemos 
destacar como uma certeza, a cla-
ridade das funções, assim como o 
conhecimento sobre como realizar 
o trabalho, a direção e estratégia e 
a qualidade dos projetos, a colabo-
ração entre áreas e a eficácia dos 
colegas, a importância concedida ao 
trabalho, a gestão de recursos e a 
organização e planejamento das di-

retorias. Quanto aos nossos valores, 
todos eles obtiveram respostas posi-
tivas, destacando-se especialmente 
“Orientação para resultados” e “Com-
promisso”. Em linhas gerais, há uma 
clara satisfação com a empresa: mais 
de 84% das pessoas indicaram que 
voltariam a trabalhar na Isolux Corsán 
e mais de 87% que a recomendariam 
para trabalhar nela. 
Graças ao estudo realizado e aos re-
sultados obtidos, marcamos diferentes 
desafios para os próximos meses.

Potencializando o talento interno
e a vocação internacional

Clima profissional

América

África

Europa e Oriente Médio Ásia

EXPATRIADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

122

47

28 ÁsÁssÁÁÁ80
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Durante 2013 executou-se um plano 
de formação baseado em duas carac-
terísticas:

 • Ampliar a variedade de conteú-
dos das ações formativas para 
solucionar todas as necessidades 
existentes

 • Incluir o máximo de coletivos inde-
pendentemente de suas circuns-
tâncias (conhecimentos, disponi-
bilidade geográfica, etc)

Como exemplo disso, 84,7% do quadro 
de pessoal participou em a jornadas de 
formação.
Um dado significativo é que se aumen-
tou o número de ações formativas em 
3,4% (até 246) o que implica uma maior 
variedade de conteúdos e temáticas 
tratados. 
Da distribuição desses conteúdos, 
observa-se o crescimento da percenta-
gem de ações dirigidas para a melhoria 
das competências linguísticas como 
consequência da entrada em novos 
países. No ano passado, aumentou-se 
o número de idiomas considerado nos 
planos de formação anteriores, inglês, 
francês e português. Durante 2013 

também aumentamos a percentagem 
de ações sobre Prevenção de Riscos 
Trabalhistas como consequência da 
procura de novas temáticas após os 
últimos exercícios em que abordamos 
um plano estratégico de cobertura total 
de conhecimentos nesta matéria. 
No que diz respeito à modalidade for-
mativa utilizada em nossas ações, fez-
-se um esforço em oferecer uma maior 
percentagem de horas presenciais, 
passando de 31% em 2012 para 57% 
em 2013. Este fato fundamenta-se na 
ampla formação especializada de Pre-
venção de Riscos Trabalhistas que re-
quer instalações, meios, e, sobretudo, 
um maior elemento prático para con-
seguir os objetivos pedagógicos que 
marcamos. 
Por outro lado, a distribuição dos par-
ticipantes em nossas ações formativas 
em função de sua posição, mostra 
nosso empenho em alcançar a todos 
os coletivos, mas principalmente aque-
les cujo desenvolvimento profissional é 
mais crítico. Assim, só 3% das horas de 
formação foram  destinadas a pessoal 
de diretoria.

Formação exaustiva
e integradora

PARTICIPANTES POR EMPRESA

HORAS DE FORMAÇÃO
POR EMPRESA

29%

37%
6%

38%

11%
8%

48%

7%

6%

10%

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

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

HORAS DE FORMAÇÃO
POR ÁREAS TEMÁTICAS

24%23%

5%

30%

18%

Prevenção de Riscos Trabalhistas
Desenvolvimento de Novas Tecnologias
Competências Linguísticas
Qualidade e Meio Ambiente
Habilidades Técnicas

% HORAS POR MODALIDADE FORMATIVA

AÇÕES DE FORMAÇÃO
POR ÁREAS TEMÁTICAS

10%

39%26%

9%

23%
3%

32%
1%

57%

À distância
Mista / Al
Presencial
Teleformação

Prevenção de Riscos Trabalhistas
Desenvolvimento de Novas Tecnologias
Competências Linguísticas
Qualidade e Meio Ambiente
Habilidades Técnicas

% HORAS POR FAMÍLIA
DE POSTOS

3%21%

15%
61%

Diretores
Técnicos e Chefes
Administrativo
Produção

1
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A Isolux Corsán constrói sua Respon-
sabilidade Social Empresarial a partir de 
uma base fundamental: a interpretação 
da equipe humana como valor essen-
cial. Seu bem-estar, suas capacidades 
de melhoria, seu conhecimento da em-
presa e do ambiente em que esta inter-
vém, são elementos chaves em nosso 
desenvolvimento.

Campanhas de prevenção em saúde
No quadro deste compromisso com 
a equipe humana, a interpretação da 
saúde em termos preventivos é funda-
mental.

Exames médicos
Em 2013, foram efetuados 3.975 exa-
mes médicos: 1.688 a trabalhadores de 
nova incorporação e 2.287 exames pe-
riódicos anuais. Trata-se de uma iniciati-
va global – desenvolve-se em todos os 
países em que o Grupo está presente – 
mas segue-se o padrão dos protocolos 
médicos específicos baseados na ava-
liação de riscos trabalhistas associados 
aos diferentes postos de trabalho.

Assistência médica
O caráter global definido pelo Grupo 
implica uma grande responsabilidade 
em matéria de assistência sanitária.  O 
conjunto do quadro de pessoal da Iso-
lux Corsán distribuído em todo o mun-
do conta com um seguro de assistência 
médica. Todos os trabalhadores: quer 
sejam locais, deslocados ou expa-
triados. Em cada país onde estamos 
presentes temos a preocupação de 
adequar – quando não melhorar – as 
políticas de segurança e saúde no tra-

balho á legislação em vigor. Para isso, 
além de contar com a colaboração de 
clínicas locais também se colabora com 
entidades especializadas em caso de 
necessidades específicas.
A Isolux Corsán presta assistência sa-
nitária em suas sedes e em diferentes 
obras. A equipe profissional sanitária 
(médicos e auxiliares) contempla, entre 
suas atividades, os exames periódicos, 
a medicina assistencial e os primeiros 
socorros.
Estas prestações sanitárias adaptam-se 
necessariamente à realidade e às neces-
sidades de cada país onde operamos. 
Isto implica desde o desenvolvimento de 
campanhas de vacinação contra a gripe, 
hepatite ou tétanos, até a realização de 
controles de malária.
O serviço médico atribuído para cada 
projeto controla o pessoal diariamente, 
cuja atividade é considerada de espe-
cial risco (trabalhos em altura, espaços 
confinados etc). Nestes acompanha-
mentos medem-se, entre outros aspec-
tos, a tensão arterial e o nível de açúcar 
no sangue.
Em determinados países, dentro des-
ta cobertura geral, o controle foi mais 
exaustivo ou foram realizadas campa-
nhas de acordo com as necessidades 
concretas que se identificam. 
Assim, em 2013, nos projetos desen-
volvidos no Brasil executaram-se, além 
das já assinaladas, campanhas de va-
cinação de febre amarela e hepatite, e 
prestou-se especial atenção ao controle 
de malária. No México foram realizadas 
campanhas de conscientização sobre 
toxoplasmose, dermatite atópica, perda 
de peso e mononucleose infecciosa. 

O capital humano
como valor essencial

3.975
exames médicos
em 2013, sendo que 42% deles realizados
a trabalhadores de nova incorporação

1
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Promovemos o princípio de igualdade 
de oportunidades entre as pessoas, 
partindo dos Recursos Humanos. Em 
consequência, prestamos especial 
atenção ao desenvolvimento de ações 
que contribuam para a igualdade de tra-
tamento e oportunidades 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, par-
tindo da base, todos nossos projetos 
e, como consequência, promove uma 
gestão eficaz do talento entre mulheres 
e homens de toda a organização. 
A Isolux Corsán procura uma distribui-
ção equilibrada do quadro de pessoal 
e trabalha para melhorar as condições 
de trabalho, promovendo medidas de 

conciliação e impulsionando uma cul-
tura empresarial orientada para a igual-
dade e para a prevenção de qualquer 
conduta discriminatória.
O caráter global do Grupo, com profis-
sionais de mais de 35 nacionalidades, 
faz com que defendamos que a inte-
gração da diversidade de culturas em 
nossa organização e a confluência de 
perspectivas geram valor em nossa ati-
vidade.
Em conjunto, promovemos a colabo-
ração e cooperação entre equipes e 
pessoas tanto mediante atribuições em 
projetos e funções quanto através de 
nossas ferramentas de comunicação e 
colaboração.
O Grupo, em sua especial sensibilidade 
à sua responsabilidade social, mantém 
o compromisso firme de facilitar a in-
tegração de pessoas com deficiência 
com a finalidade de favorecer o desen-
volvimento pessoal e profissional. Es-
tabelecemos objetivos de contratação 

e ações que visam facilitar a acessibi-
lidade e a eliminação de barreiras que 
possam causar um dano para qualquer 
pessoa. Dentro deste compromisso, 
contribuímos anualmente, através de di-
versas fundações, para o bem-estar de 
coletivos com diferentes deficiências. 

Conciliação familiar
A Isolux Corsán incentiva a conciliação 
da vida profissional e familiar de seus 
empregados como parte do compro-
misso adquirido com seu pessoal.

Plano Família
O Plano Família desenvolvido por Iso-
lux Corsán e a Fundação Adecco, em 
2013 cobriu a dez familiares de em-
pregados com deficiência. O projeto, 
concebido para favorecer a integração 
social e profissional destas pessoas, 
realizou avaliações e diagnósticos que 
permitiram aplicar terapias e tratamentos 
adaptados às suas patologias.

O Grupo continuou um ano mais 
garantindo o correto acesso e se-
gurança da informação, tal e como 
dispõe a Lei Orgânica 15/1999 de 
13 de dezembro de Proteção de 
Dados de Caráter Pessoal e do 
Regulamento de Medidas de Se-
gurança (Real Decreto 994/1999 
de 11 de junho). Nesta linha, man-
tivemos atualizados e inscritos no 
Registro Geral de Proteção de 
Dados todos os arquivos de nos-
sa responsabilidade que contêm 
dados de caráter pessoal. A orga-
nização dispõe de um documento 

de segurança de cumprimento 
obrigatório para todo o pessoal 
com acesso aos dados automa-
tizados de caráter pessoal. 
Também se realizou uma auditoria 
externa dos controles informáticos 
da organização, a verificação de 
todos aqueles aspectos con-
cernentes à segurança lógica, 
segurança física, separação de 
funções, Plano de Contingência 
e outros aspectos que garantem 
o correto acesso e confidenciali-
dade da informação administrada 
pelo Grupo.

Liberdade de 
associação sindical e 
negociação coletiva
A Isolux Corsán respeita a liber-
dade de associação sindical de 
seus empregados e o reconheci-
mento efetivo do direito à nego-
ciação coletiva dos representan-
tes de pessoal e sindicatos, 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
Grupo Isolux Corsán 8
Isolux Ingeniería 38
Corsán-Corviam Construcción 50
Gic Fábricas 3
Emesa 9
Isolux Corsán Servicios 17

Igualdade, integração e diversidade

Respeito à intimidade e 
confidencialidade dos dados
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A Isolux Corsán desenvolve todas suas 
atividades em todos os países em que 
opera garantindo os mais exigentes pa-
drões que existem em matéria de segu-
rança e saúde no trabalho. 
Nossa Política de Segurança e Saúde 
atualiza-se e adequa-se permanente-
mente à evolução normativa que regula 
este âmbito e é transferida para a cadeia 
de valor do Grupo, em especial, aos 
empregados em todas as áreas e níveis 
hierárquicos. 
A intranet corporativa contribui para este 
trabalho colocando à disposição de to-
dos os empregados o Manual de Gestão 
e os procedimentos gerais e específicos 
que constituem o Sistema de Gestão de 
Prevenção em quatro idiomas (inglês, 
francês, português e espanhol). 
A Isolux Corsán trabalha de forma con-
tínua sobre um plano de ação baseado 
nos seguintes pontos:

 • Acompanhamento direto do nível 
de implantação e cumprimento do 
sistema nos diferentes países, me-
diante o aumento de visitas periódi-
cas aos diferentes projetos e sedes 
para realizar as correspondentes 
auditorias.

 • Aumento da formação sobre o sis-
tema na linha de produção e sobre 
os riscos associados às atividades 
desenvolvidas, dirigida tanto para o 
pessoal próprio quanto para os su-
bempreiteiros e/ou colaboradores. 

O Sistema de Gestão de Prevenção de 
Riscos Trabalhistas implantado baseia-se 
na norma Internacional Occupational He-
alth and Safety Assesment Series (OH-
SAS) 18001:2007 e adapta-se à legisla-
ção em vigor de cada país.
Para a gestão da Prevenção conta-se 
com uma ferramenta informática espe-
cífica (People Net) que permite fazer um 
acompanhamento objetivo da atividade 
preventiva e emitir relatórios mensais 
onde aparecem as atividades desen-
volvidas e a evolução da sinistralidade, 
o que facilita a detecção de áreas de 
melhoria.
Todas as empresas da Isolux Corsán 
submetem-se periodicamente a audi-
torias internas para contrastar e verifi-
car o grau de cumprimento e o nível de 
implantação do Sistema de Gestão da 
Prevenção. Em 2013 foram realizadas 
604 auditorias aos diferentes projetos 
do Grupo.

O Plano de Formação em Prevenção de 
Riscos Trabalhistas, fundamental para a 
política preventiva, faz parte do Plano 
Geral de Formação Anual do Grupo. 
Todos os empregados recebem for-
mação em segurança e saúde quando 
ingressam na empresa e uma formação 
complementar, dependendo das ca-

racterísticas de seu posto de 
trabalho. O número de ações, 
as horas investidas e o núme-
ro de trabalhadores que rece-
beram formação em matéria de 
segurança aparecem no quadro 
de indicadores de gestão, que se 
detalha a seguir. 

A empresa realiza um grande esforço 
em matéria de segurança e saúde, 
mantendo seus índices de sinistralida-

de abaixo dos correspondentes aos 
diferentes setores das atividades que 
desenvolve.

A prevenção como
base operacional

A importância da formação
em segurança e saúde

Evolução dos índices de sinistralidade

FORMAÇÃO 2011-2013
Indicadores 2011 2012 2013
Ações formativas 1.508 4.317 3.153

Horas de ação formativa 12.054 14.847 38.373

Trabalhadores formados 10.858 43.606 35.621

Planos de segurança elaborados ou revistos 1.518 1.246 1.049

Reuniões de coordenação de atividades 
empresariais

604 689 476

Relatório de investigação de acidentes 268 337 328

Auditorias internas 600 624 604

Visita a obras e centros de trabalho 2.917 3.217 1.960

Estudos ergonômicos / avaliações higiênicas 6 23 20

Planos de emergência 23 34 41

Ações de sensibilização 5.370 19.478 19.534

ÍNDICES DE SINIESTRALIDADE 2011-2013

Índice 2011 2012 2013

Índice Incidência (nº acidentes / nº trabalhadores) x 103 36,96 35,07 41,24

Índice Frequência (nº acidentes / horas trabalhadas) x 106 15,78 16,24 19,09

Índice Gravidade (dias de licença / horas trabalhadas) x 103 0,33 0,23 0,32

ACIDENTES NO TRABALHO 2013

4 4320 Leves
Graves
Mortais

1
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A Isolux Corsán desenvolve sua respon-
sabilidade social empresarial (RSE) ba-
seada na cadeia de valor, que tem por 
pilar fundamental seu quadro de pesso-
al, mas que se estende tanto a clientes 

quanto fornecedores. Desta maneira, a 
cadeia de valor converte-se na trans-
missora dos desempenhos sociais e 
ambientais que constituem a aposta na 
sustentabilidade do Grupo. 

Apoio a toda
a cadeia produtiva
A aposta na sustentabilidade do Grupo fundamenta-se
na cadeia de valor

89

Criação de valor2
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Em conformidade com a eficiência ope-
racional que a Isolux Corsán implanta 
em toda a rastreabilidade de seus pro-
jetos, a empresa toma como base três 
aspectos chave para alcançar seus ob-
jetivos: uma normativa que garante glo-
balmente as melhores práticas de con-
tratação, uns sistemas que favorecem a 
agilidade e a rastreabilidade na tomada 
de decisões e uma ótima gestão de for-
necedores locais e globais.
Em 2013, os principais esforços foram 
dirigidos para a consolidação de um 
portfólio de fornecedores referenciais 
que colaboram à escala global no de-
senvolvimento bem-sucedido de nos-
sos projetos. A diminuição de 18% no 
número de fornecedores, no que res-
peita a 2012, evidencia a intenção da 
empresa de otimizar ao máximo seus 
serviços e, portanto, seu portfólio de 
fornecedores.
Igualmente, estabeleceu-se um equilí-
brio das relações à escala corporativa 
com os fornecedores e consolidou-se a 
fluidez de comunicação com os países 
onde nossas obras estão presentes, de 
tal maneira que sempre se tem em con-
sideração o aspecto local do negócio.
De igual modo, a colaboração com for-
necedores locais foi de máxima impor-

tância em 2013. Este quadro de 
colaboração permitiu participar 
no conhecimento dos merca-
dos locais e foi fundamental para 
gerar valor em todas as comuni-
dades onde executamos nossos 
projetos e obras.
As equipes de compra e forneci-
mento da Isolux Corsán são 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 re-
gem as transações de produtos e 
serviços em um mercado global. 
Em 2012, a empresa estabeleceu 
como prioridade a profissionalização 
e desenvolvimento de atividades de 
pesquisa de mercado e homologa-
ção de fornecedores internacionais 
mediante a identificação de fontes de 
fornecimento que garantem a qualida-
de e os custos planejados. 
Em um âmbito de concorrência glo-
bal, esta eficiência na gestão de for-
necedores revela-se como a chave da 
melhoria competitiva das operações, já 
que a maior parte dos custos dos pro-
jetos provêm de materiais e serviços de 
terceiros.

Consolidação de um portfólio 
de fornecedores referenciais 

Criação de valor

FORNECEDORES 2009-2013 | PRINCIPAIS VALORES
Projeto 2009 2010 2011 2012 2013
Volume total de compras a fornecedores (M€) 2.408 2.550 2.590 2.465 2.091

Volume total de compras a fornecedores 
locais (M€) 1.862 2.002 1.945 1.903 1.665

Número total de fornecedores 19.572 20.015 20.314 18.958 15.436

% total de fornecedores locais 77,24 79,43 78,82 77,74 79,65

2

A atividade da Isolux Corsán está focada 
em satisfazer as necessidades do cliente. 
Um compromisso que implica uma filoso-
fia de melhoria constante. Para sua ob-
tenção, a empresa procura que a relação 
com o cliente seja a mais direta possível.
Este acompanhamento, que é feito atra-
vés das áreas Comercial e de Produção, 
permite otimizar os recursos em coerên-
cia com as prioridades dos clientes e 
potencializar aquelas áreas em que se 
identificam as necessidades de melhoria.
As enquetes de satisfação representam 
um medidor importante neste processo. 
Nelas, o cliente pondera aspectos como 
a oferta, a tramitação de suas reclama-
ções, a qualidade da documentação ou, 

em termos globais, a qualidade da obra 
entregue. Suas respostas e as propostas 
de melhoria contribuem para nosso obje-
tivo de melhorarmos a cada dia.
Através da ferramenta informática de 
Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, 
observamos uma melhoria constante da 
satisfação do cliente em cada exercício.

SATISFAÇÃO
Ano Nota / 100
2008 76,96
2009 77,57
2010 80,04
2011 81,67
2012 82,04
2013 82,48

A Isolux Corsán considera a comunica-
ção um ativo fundamental com o qual 
melhorar suas capacidades competiti-
vas. Por isso informa a seus grupos de 
interesse de forma transparente e com-
prometida.
Nesta linha, a empresa trabalhou ao 
longo de 2013 em comunicar seus 
desafios e projetos. Como resultado 
deste esforço, foram contabilizados na 
mídia um total de 1.246 informações*. 
Sendo que 33% destas notícias foram 
publicadas na mídia internacional, com 
um claro predomínio da mídia online 
(71%).
Neste período, a intranet da Isolux Cor-
sán consolidou-se como uma importante 

ferramenta de trabalho para os empre-
gados 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 melhoria 
e atualização, representa um ponto de 
encontro para todos os empregados 
do Grupo, independentemente de seu 
país de localização. Durante 2013 foram 
implementados novos espaços colabo-
rativos onde os trabalhadores podem 
compartilhar seu conhecimento e expe-
riências. Foros, wikis e blogs foram as 
novas ferramentas 2.0 que foram dis-
postas para resolver a grande dispersão 
geográfica do Grupo.

Uma filosofia focada
na satisfação do cliente

Transparência comunicativa

*Dados a partir de clipping GBA
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Na Isolux Corsán somos conscientes 
da importância de fazermos um acom-
panhamento efetivo de todas nossas 
atividades. Nossa experiência na im-
plantação de Sistemas de Gestão 
traduz-se em uma cultura onde tudo é 

susceptível de ser medido e, portanto, 
melhorado. 
As auditorias internas representam uma 
das ferramentas fundamentais para a 
procura constante da excelência em 
todas nossas operações.

Auditorias internas

NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS
Área 2010 2011 2012 2013

Corporativo 6 11 11 11

Construção 72 100 59 41

Engenharia e Serviços 70 77 70 65

Concessões 0 1 2 11

TOTAL 148 188 140 128

Em 2013 ratificou-se a consolidação da 
implantação dos sistemas de gestão de 
Segurança e Saúde, Qualidade e Meio 
Ambiente nos países  onde a Isolux Cor-
sán opera há mais tempo, e nos novos 
países começou-se a trabalhar na im-
plementação dos sistemas de gestão 
baseando-se no compromisso da or-
ganização com suas políticas.
Nos países com maior volume de obra, 
dispõe-se de uma Diretoria Corporativa 
da Qualidade, Segurança e Saúde, e 
Meio Ambiente responsável da adap-
tação (atendendo sempre aos requi-
sitos próprios do país), implantação e 
consolidação dos sistemas de gestão 
sob as normas ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001.
Nos novos países e/ou os países com 
menor número de projetos, foram im-
plantados os sistemas e políticas da 
QHSE com a ajuda dos  técnicos pro-
fissionais da própria obra. Os técnicos 
são instruídos com base nas diretrizes 
da Diretoria Corporativa da Qualidade, 
Segurança e Saúde e Meio Ambiente 
da Sede Central, e nas políticas e valo-
res da organização.
Desde a Diretoria Corporativa da Sede 
Central, analisa-se a informação que 

geram nas obras Internacionais e nacio-
nais, além de consolidar os indicadores 
de sinistralidade, as não conformidades, 
as auditorias internas, as horas de capa-
citação, etc. A consolidação global dos 
indicadores, inseridos nos quadros de di-
reção, passa a fazer parte de um banco 
de dados que permite detectar os avan-
ços, perceber as necessidades e imple-
mentar as ações preventivas e corretivas 
com a finalidade de alcançar a melhoria 
contínua dos sistemas de gestão.
O reforço e o acompanhamento dos 
sistemas de gestão são feitos com: vi-
sitas periódicas aos projetos, auditorias 
internas, capacitações, campanhas 
informativas-formativas, uso de ferra-
mentas informáticas específicas, reu-
niões periódicas, quadros de direção, 
relatórios, videoconferências, etc, sem 
esquecer os principais valores das po-
líticas da Qualidade, Meio Ambiente e 
Segurança e Saúde:

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

satisfação do cliente
 • Prevenção da poluição

Extensão dos sistemas
de gestão a todos os projetos

2

A Isolux Corsán é consciente de que 
o crescimento e a competitividade em 
todas as áreas de negócio dependem 
estreitamente do nível de satisfação dos 
clientes com nossos produtos e servi-
ços. A Política Corporativa da Qualidade 
estabelece os seguintes compromissos:

 • Desenvolver e implantar sistemas de 
Gestão da Qualidade adequados 
à organização e de acordo com os 
princípios estabelecidos no padrão in-
ternacional ISO 9001 e, dentro desta 
política, tomar medidas que permitam 
melhorar continuamente a eficácia 
dos sistemas implantados. 

 • Cumprir os requisitos aplicáveis aos 
produtos e serviços fornecidos, na 
medida em que exijam as normativas 
legais e as especificações dos clien-
tes para os quais se realizam.

 • Otimizar a gestão dos processos 
e metodologias de trabalho, da in-
formação, dos aprovisionamentos, 
recursos e capacidades e das rela-
ções internas ou externas colocadas 
em evidência no desenvolvimento 
das atividades. 

 • Estabelecer e controlar o cumprimen-
to de objetivos coerentes com esta 
política e de acordo com as capa-
cidades de nossa organização. Ga-
rantir que estes objetivos contribuam 
para melhorar a qualidade de nossos 
produtos e serviços e na eficácia do 
sistema de gestão da qualidade.

 • Rever periodicamente esta política 
para manter seu alinhamento com a 
visão e os objetivos estratégicos da 
Diretoria e com as necessidades de-
tectadas em cada momento no con-
texto do mercado social e natural no 
desenvolvimento das atividades do 
negócio. 

 • A Diretoria da empresa garante a im-
plantação das medidas necessárias 
para obter o conhecimento da Polí-
tica de Qualidade, assim como sua 
implantação em todos os membros 
da organização.

A gestão da qualidade como 
parte da cultura da empresa
A qualidade constitui o parâmetro 
básico que determina nosso su-
cesso. Os Sistemas de Gestão da 
Qualidade da Isolux Corsán estão 
incluídos em todas as atividades e 
em todos os países onde 
operamos. Desta ma-
neira, garante-se que 
a cultura da empresa 
esteja presente em 
todos nossos pro-
jetos.

A qualidade em todos os âmbitos, 
nossa marca de identidade



Metas em certificações
em 2013
As metas mais destacáveis em certifi-
cação de sistemas de gestão durante 
o exercício de 2013 são:

• Isolux Corsán Argentina. Realizou 
suas auditorias de acompanha-
mento da área de Energia e T&D, 
ampliando o objetivo em 2013 
à execução de parques eólicos, 
sob as três normas ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001.

 • Isolux Corsán México. Realizou 
suas auditorias de acompanha-
mento da área de construção, 
ampliando o objetivo em 2013 à 
concepção e execução de linhas 
de transmissão e subestações, 
sob as três normas ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001.

 • Isolux Corsán Índia. Certificada 
pela primeira vez sob as três nor-
mas ISO 9001, ISO 14001, OH-
SAS 18001, nas áreas de cons-
trução, linhas de transmissão e 
subestações.

 • TECNA. A empresa realizou suas 
auditorias de acompanhamento 
dos certificados ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, para os 
seguintes países, Argentina, Espa-
nha, Equador, Bolívia, Peru e Brasil.

 • Concessões. A área de conces-
sões obteve pela primeira vez a 
certificação, sob as três normas 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, para suas atividades de 
exploração de estacionamentos. 

 • Na Espanha, foram realizadas 
com sucesso as auditorias de 
acompanhamento e renovação 
correspondentes às suas áreas 
de Construção, Engenharia e 
Serviços Corporativos, sob as 
normas ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001 
(Meio Ambiente)
A Isolux Corsán desenvolve todos seus 
Sistemas de Gestão de acordo com os 
padrões internacionais ISO 9001 e ISO 
14001. Além disso, todos são super-
visionados e contrastados por organis-
mos de certificação independentes que 
anualmente revisam nossos Sistemas de 
Gestão e comprovam que sua aplicação 
se realiza de acordo com os padrões in-
ternacionais.

Registro EMAS
A fábrica de Elaborações Metálicas Emesa 
dispõe da certificação ambiental de acor-
do com o Regulamento EMAS, uma nor-
mativa de aplicação voluntária da UE que 
reconhece à empresa que implantou um 
Sistema de Gestão Ambiental e adquiriu 
um compromisso de melhoria.
Nos termos deste compromisso, a Emesa 
elabora uma declaração ambiental periódi-

ca que registra e documenta sistematica-
mente o sólido desempenho das fábricas 
a favor da sustentabilidade ambiental, me-
diante 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 per-
mitem promover a melhoria contínua 
de nosso Sistema de Gestão. Por este 
motivo, impulsiona-se a certificação das 
diferentes empresas que fazem parte do 
Grupo, conforme a especificação OHSAS 
18001:2007. 
Ao longo do exercício de 2013, as empre-
sas do Grupo certificadas submeteram-se 
às correspondentes auditorias periódicas, 
tanto internas quanto de controle ou recer-
tificação, por organismos de certificação 
independentes e de prestígio reconhecido 
globalmente.

Cumprindo os padrões 
internacionais

CERTIFICAÇÕES
Empresa Certificado Alcance-País
Grupo Isolux Corsán ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

Corsán-Corviam Construcción 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

Watsegur ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha

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

Corvisa Prod. Asfálticos y Aplic. ISO 9001 Espanha

Typsa ISO 9001 + ISO 14001 Espanha

TECNA ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001

Argentina, 
Bolívia, Brasil, 
Equador, 
Espanha, 
Peru

Grupo Isolux Corsán / Isolux Ingeniería 
/ Isolux Corsán Argentina ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Argentina

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

Isolux Corsán Índia ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Índia

Via Bahia Concessionária de Rodovias 
S.A ISO 9001 Brasil

Vías Administración logística S.A. de C.V. 
(Concessão Rodovia Saltillo- Monterrey) ISO 9001 México

Isolux Corsán aparcamientos S.A. ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Espanha
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CA Isolux Corsán é uma empresa que mos-
tra uma grande implicação com o ambien-
te em que opera, especialmente naqueles 
países e comunidades com maiores ne-
cessidades sociais e econômicas.
No desenvolvimento dos projetos, o 
Grupo procura proporcionar os máxi-
mos benefícios sociais e econômicos 
às populações onde executa suas 
obras. Através da contratação de forne-

cedores e empregados locais, a empre-
sa deixa patente seu compromisso com 
as comunidades quanto à geração de 
emprego.
Além disso, a Isolux Corsán participa 
ativamente em ações educativas e for-
mativas e contribui, através da doação 
de infraestruturas de execução dos pro-
jetos, para melhorar a qualidade de vida 
da população local.

Comprometidos
com o ambiente
Melhorar a vida da população onde operamos: uma prioridade

97
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Espanha
O Grupo desenvolveu diversas atividades 
em sua sede central de Madri tais como:

 • I Ciclo de Conferências “Normaliza-
ção da Mobilidade Reduzida”

 • I Torneio de Paddle Adaptado, or-
ganizado em colaboração com a 
Fundação Adecco, dirigido para 
trabalhadores e familiares e no qual 
participaram pessoas com mobili-
dade reduzida 

 • I Curso “Primeiros socorros para be-
bês e crianças” fruto da colaboração 
com a Cruz Vermelha Espanhola

 • Campanha “Cesta solidária 2013”. 
Consistente na doação voluntária 
da cesta de Natal. Por cada cesta 
doada foi feita uma una doação de 
45 kg de alimentos básicos ao Ban-
co de Alimentos. Finalmente, foram 
conseguidas 218 cestas, o que se 
traduziu em quase 10.000 kg de ali-
mentos básicos.

Armênia
Neste país, a Isolux Corsán ofereceu 
apoio formativo à comunidade atra-
vés da colaboração com a ONG “Real 
World, Real People” com a finalidade de 
sensibilizar tanto a trabalhadores quanto 
a residentes das localidades próximas 
ao projeto de rodovias sobre como 
combater a AIDS e como combater ou 
tráfico de mulheres.
Além disso, a empresa prestou assis-
tência sanitária à comunidade e aos tra-
balhadores promovendo a visita de uma 
doutora na zona de obra.
O Grupo promoveu a contratação de 
empregados locais com o objetivo de 
contribuir para a dinamização econômi-
ca da comunidade.
As campanhas informativas para dar a 
conhecer o projeto à população da área 
de influência da rodovia são outras das 
atividades que completam o trabalho 
social da empresa no país.

Europa

Exposição sobre os projetos   Armênia

Assistentes ao I Torneio de Paddle Adaptado   Espanha

México
Neste estado a empresa colaborou 
com a Cruz Vermelha na campanha de 
coleta de alimentos para os danificados 
pelas inundações provocadas pelos fu-
racões Ingrid e Manuel que assolaram 
diversas áreas do sul do país.

Índia 
Na área de influência de um dos pro-
jetos mais emblemáticos na Índia, a 
rodovia NH-2, o Grupo participou na 
construção de estruturas para a comu-
nidade local e apoio à plantação nas 
aldeias locais.

Bangladesh
Na área de influência da usina de Khul-
na, a empresa doou 19.000 € para os 
escoteiros de Bangladesh, patrocinou 
com uma contribuição de 19.000 € 
para a Semana da Eletricidade do país e 
participou na reabilitação de uma escola 
que está perto da usina elétrica.

Senegal
No contexto construtivo da Ponte Kol-
da, o Grupo desenvolveu as seguintes 
atividades:

 • Reuniões informativas e de sensibi-
lização sobre o projeto e a obra do 
lote 2 dirigida para a população local

 • Palestras formativas sobre as pre-
cauções a tomar na hora de solicitar 
empréstimos de materiais e obras 
viárias em geral

América
do Norte

Ásia

África

Coleta de alimentos   México

Plantação em aldeias locais   Índia

Trabalhadores da obra de Kolda   Senegal
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Brasil
No âmbito da execução do projeto de 
linhas de transmissão do Macapá e Xin-
gu, a empresa desenvolveu diferentes 
ações formativas centradas na preven-
ção de riscos trabalhistas, condução 
segura e proteção contra incêndios, ati-
vidades educativas destinadas a preve-
nir e combater doenças como a malária, 
campanhas de vacinação e de cons-
cientização contra o fumo em espaços 
de trabalho e palestras orientativas para 
evitar intoxicações alimentares.
Nesta linha, o Grupo trabalhou em ou-
tras iniciativas como:

• Cessão de materiais de escritório, 
equipamentos informáticos, eletro-
domésticos e equipamentos de se-
gurança e saúde à fundação Casa 
da Cultura de Areias em São Paulo

 • Doação de materiais reciclados à 
Cooperativa dos Bandameiros de 
Feira de Santana

 • Doação de 18 cestas de alimentos 
básicos no município de Oteiro e de 
roupa para as comunidades vizinhas 
à rodovia Via Bahia

 • Difusão e promoção, através da 
concessionária Via Bahia, das cam-
panhas de conscientização contra a 
exploração sexual e o trabalho infan-
til, contra a Febre Aftosa e a favor da 
doação de órgãos

 • Cursos de boas práticas ambientais, 
de consumo responsável e de ali-
mentação saudáveis para emprega-
dos e membros das comunidades 
vizinhas

 • Atividades de educação ambiental 
nas comunidades de RESEX do rio 
Cajari e da RESEX Verde para Sem-
pre 

 • Programas de resgate e acompa-
nhamento de fauna nas localidades 
de Jurupari, Oriximiná, Laranjal e Ma-
capá

 • Campanhas de comunicação social 
para reforçar a relação com a po-
pulação, informar sobre os projetos 
e oferecer medidas de convivência 
segura nos municípios de Tucuruí, 
Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Por-
to de Moz e Almeirim

 • Programa de planejamento familiar e 
de prevenção de doenças de trans-
missão sexual nas comunidades de 
RESEX do rio Cajari

 • III campanha de educação ambiental 
através da Rodobahia Construção

Argentina
• A empresa prestou apoio formati-

vo à comunidade mediante visitas 
de estudantes do 2° ano do Cur-
so Técnico Superior em Higiene e 
Segurança no Trabalho da Univer-

sidade Tecnológica Nacional e de 
estudantes de Engenharia Civil, da 
cátedra de Engenharia Sanitária (Tu-
cumán)  

 • Realizou doações de materiais para 
os trabalhos de urbanização da cal-
les de Barrio Villa Rubencito na loca-
lidade de Punta Lara (Buenos Aires) 

 • Colaborou na fabricação de jogos 
infantis para instalar na praça cen-
tral da nova comuna de Sauce Viejo 
(Santa Fé) 

 • Arrecadou alimentos e produtos de 
primeira necessidade para doar aos 
afetados pelas inundações na cida-
de de La Plata (Buenos Aires) 

 • Participou na doação de mobiliário 
e equipamentos de escritório ao 
Colégio Rural N°198 da cidade de 
Neuquen (Santa Cruz) 

 • Organizou visitas de estudantes 
com fins formativos à Usina de Río 
Turbio

 • Participou ativamente na organização 
das atividades do Dia da Criança

Colômbia
No âmbito do projeto El Alcaraván, a 
empresa realizou doações econômicas 
e materiais à comunidade local e partici-
pou em diversas iniciativas como:

 • Isolux Corsán realizou obras de me-
lhorias em um parque recreativo in-

fantil da localidade de Puerto López
 • Pessoal do projeto colaborou com 

a Prefeitura da localidade em tra-
balhos de pavimentação de ruas e 
limpeza urbana

 • A empresa participou na festa de 
Halloween com um stand destinado 
às crianças

Como parte do projeto do Porto Baía, 
o Grupo realizou diversas doações à 
comunidade local na qual se incluíam 
alimentos, maquinaria e materiais de 
obra. Também, prestou apoio técnico 
e logístico e foram realizadas ações de 
integração profissional da comunidade 
local e jornadas de sensibilização am-
biental e social.

Peru
A Isolux Corsán, no desenvolvimento 
do projeto construtivo da Ponte Chilina, 
realizou um workshop informativo sobre 
esta obra: Ponte Chilina “Uma Ponte 
ao Futuro” com a finalidade de informar 
sobre os benefícios desta construção 
e valorizar as práticas ambientais reali-
zadas em torno a esse projeto.
Além disso, a empresa realizou uma 
campanha de conscientização desti-
nada a empregados para fomentar o 
cuidado e a saúde bucodental e uma 
campanha de vacinação para prevenir 
doenças.

América do Sul e América Central

Comunidade e Ambiente

3

Campanha contra a exploração sexual e infantil   Brasil

Educação ambiental no Rio Cajari    Brasil

Visita à estação de San Felipe   Argentina Campanha de cuidado bucodental   Peru

Ajudas às escolas rurais   Peru

Doações para os afetados pelas inundações em 
La Plata   Argentina
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PA Política Ambiental do Grupo trans-
mite seus compromissos com a pre-
venção da poluição, o cumprimento 
legal em matéria ambiental e a me-
lhoria contínua na gestão do meio 

ambiente. Esta política é difundida 
em todos os níveis da organização e 
integra-se em todas suas atividades, 
independentemente do país em que 
as desenvolve.

Prevenção e melhoria 
contínua
Comprometidos com o respeito ao meio ambiente
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O Sistema de Gestão Ambiental é uma 
ferramenta essencial para conhecer, 
controlar e minimizar os riscos ambien-
tais das atividades desenvolvidas pelo 
Grupo. 
Avançamos na consolidação da es-
trutura corporativa existente em cada 
país para melhorar a implantação e o 
acompanhamento da gestão ambiental 
dos projetos. Fazemos tanto em maté-
ria de prevenção ambiental quanto de 
adaptação às variações normativas e 
requisitos legais que se registram nes-
ses países.
Para isso temos presentes os seguintes 
princípios:

• Desenvolvimento de boas práticas 
de gestão ambiental, independen-
temente do país em que a atividade 
se realize.

 • Reforço da sistemática de padroni-
zação na identificação e avaliação 
de aspectos ambientais.

 • Estabelecimento de medidas que 
minimizem o risco ambiental.

 • Reforço da formação em temas am-
bientais aos equipamentos de pro-
jeto presentes em todos os países 
onde realiza suas atividades.

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

 • Realização de controles de execu-
ção e auditorias internas em todos 
os projetos em andamento.

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

 • Estabelecimento de novos objeti-
vos, acompanhamento e revisão 
dos sistemas.

Aposta nas energias renováveis
A Isolux Corsán ratifica um ano mais, 
seu compromisso com as energias 
renováveis por considerá-las peças 
fundamentais no combate à mudança 
climática, assim como uma alternativa 
real e eficaz para reduzir a dependência 
energética.
A T-Solar -filial do Grupo- é uma mos-
tra clara de aplicação dos princípios de 
desenvolvimento sustentável em todas 
suas atividades. Esta empresa é um 
expoente para indicar como se deve 
combinar a rentabilidade econômica 
com o compromisso ao cuidado e pre-
servação do meio ambiente.
Energia produzida por T-Solar
Em 2013, as usinas fotovoltaicas ad-
ministradas e exploradas pela T-Solar 
geraram mais de 376 GWh de energia, 
equivalentes ao consumo elétrico do-
méstico médio anual de uma população 
de mais de 715.000 habitantes.
A eletricidade limpa gerada por T-Solar 
em 2013 evitou a emissão de mais de 
134.00 toneladas de CO

2
 à atmos-

fera1, o que equivale à plantação de 
7.986.741 árvores2.

Proteger o meio, chave do futuro

1) Redução de emissões: 0,358 kg de CO
2
 por kWh produzido (conforme o Observatório da eletricidade 

da WWF/Adena). 

2) Equivalência em plantação de árvores: 1.780.000 árvores por cada 30.000 T de CO
2
 (conforme a Secre-

taria de Economia e Inovação Tecnológica da Comunidade de Madri).

4

Através desta Política Ambiental, a Isolux 
Corsán compromete-se a:

• Desenvolver e implantar sistemas 
de Gestão Ambiental adequados 
à empresa e de acordo com os 
princípios estabelecidos no padrão 
internacional ISO 14001 e tomar 
medidas que permitam melhorar 
continuamente a eficácia dos siste-
mas implantados. 

 • Estabelecer e controlar o cumpri-
mento de objetivos e metas am-
bientais coerentes com esta política 
e de acordo com as capacidades 
da organização. 

 • Garantir que estes objetivos e me-
tas contribuam para acrescentar 
progressivamente seu bom com-
portamento ambiental e a eficácia 
do sistema de gestão ambiental. 

 • Aplicar práticas destinadas à pre-
venção e redução da poluição, 
tentando minimizar os impactos 
ambientais mais importantes. 

 • Cumprir com a legislação ambiental 
aplicável e outros requisitos que a 
organização assinar relacionados 
com seus aspectos ambientais. 
Manter a informação corresponden-
te disponível e convenientemente 
atualizada. 

 • Rever periodicamente esta política 
para manter seu alinhamento com 
a visão e objetivos estratégicos da 
Diretoria e com as necessidades 
detectadas em cada momento no 
contexto do mercado, social e na-
tural em que desenvolve sua ativi-
dade.

Identificação dos aspectos
ambientais dos projetos
A Isolux Corsán integra em todos seus 
projetos a identificação dos aspectos 
ambientais associados aos mesmos. 
Do mesmo modo, o planejamento é 
tratado 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 proces-
so garante o mais estrito cumprimento 
dos requisitos legais ambientais e o 
compromisso de prevenção de qual-
quer poluição.
Os aspectos ambientais classificam-se 
em reais e potenciais. Os primeiros fa-
zem referência ao impacto das águas, 
consumo de recursos naturais/produ-
tos, danos em solos, emissões acús-
ticas, emissões atmosféricas, resíduos 
inertes, resíduos perigosos, resíduos ur-
banos e uso de matérias primas. Os po-
tenciais são os acidentes e incidentes.
Em 2013, dentro dos aspectos ambien-
tais “reais” identificados, a maior percen-
tagem corresponde à geração de resí-
duos inertes (30%), seguido da geração 
de resíduos urbanos (19%) e resíduos 
perigosos (15%), junto com o consumo 
de recursos naturais/produtos (13%).

A eficácia do sistema
de gestão ambiental 
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A cultura de otimização do consumo de 
energia visa os seguintes objetivos:

• Melhorar a taxa de eficiência ener-
gética

 • Melhorar a taxa de eficiência de 
consumo de água

 • Minimizar a geração de resíduos e 
melhorar sua gestão

 • Integrar os aspectos ambientais em 
todas as atividades

O Plano desenvolve ações como:
• Instalação de torneiras com tempo-

rizador e ventiladores nos banheiros
 • Instalação de temporizadores e 

sensores de presença em algumas 
áreas do edifício

 • Desligamento automático de luzes 
e climatização

 • Renovação de impressoras e foto-
copiadoras por outros equipamen-
tos de menor consumo

 • Criação de pool de impressoras e foto-
copiadoras (redução de seu número)

 • Normativa interna para otimizar o 
uso de material de escritório

 • Cartazes de comunicação ambien-
tal de boas práticas

Pegada de Carbono
Em 2013 o Grupo executou um projeto 
de obtenção da pegada de carbono, 
para todos seus centros fixos, fábricas e 
obras da Espanha, seguindo as pautas 
indicadas na Norma UNE-ISO 14064-1: 
2006. Gases de efeito estufa. Parte 1: 
“Especificação com orientação, à escala 
das organizações, para a quantificação 
e o relatório das emissões e remoções 
de gases de efeito estufa”.
No Inventário de Emissões GEE, foram 
levados em conta os seguintes objetivos:

Objetivo 1: Emissões diretas
Emissão de G.E.E. provenientes de 
fontes de G.E.E. que pertencem ou 
são controladas pela organização. Es-
tas emissões foram estimadas identifi-
cando as  fontes emissoras (máquinas, 
equipamentos, processos..)  existentes 
em centros fixos, fábricas e obras.

Eficiência e controle energético

TONELADAS DE CO2 EQ.

Projeto Sede 
Social Fábricas Centros fixos, 

obras-serviços Total

Emissões diretas ( Objetivo 1) 62,75 1.042,69 6.028,78 7.134,21
E. indiretas por consumo de 
energia (Objetivo 2) 754,97 707,27 1.703,24 3.165,48

E. deslocamentos nacionais de 
avião e trem (Objetivo 3) 190,69

TOTAL 10.490,38

Objetivo 2: Emissões indiretas 
derivadas por energias
Emissões de GEE associadas ao con-
sumo de energia nos diferentes centros 
do Grupo, provenientes da geração da 
eletricidade produzida externamente 
nas usinas. As emissões associadas 
ao consumo elétrico são calculadas 
utilizando-se o factor de emissão de 
2013 proporcionado pela Rede Elétrica 
Espanhola para o mix elétrico no siste-
ma peninsular.

Objetivo 3: Este objetivo inclui 
para o cálculo atual, as viagens e 

deslocamentos de trem e avião de 
empregados na Espanha

Com estes dados base, a Isolux Cor-
sán estabelecerá objetivos de redução 
e implantará medidas destinadas a uma 
maior eficiência e controle de consu-
mos.
Nos próximos períodos, o inventário de-
verá ser ampliado a outros países onde 
o Grupo opere, devendo-se incluir no 
cálculo do objetivo 3 outras emissões 
indiretas que são consequência das 
atividades da empresa, mas não são 
da propriedade nem estão controladas 
pela Isolux Corsán.
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FA Isolux Corsán conta com uma ex-
periência contrastada em projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
Esta experiência permitiu desenvolver 
um Sistema de Gestão sob a norma 
UNE 166.002:2006 que fomenta a 
execução de projetos de P+D e Inova-
ção Tecnológica dentro das Unidades 
de Negócio do Grupo. O compromisso 
com a inovação da Isolux Corsán toma 
forma em sua Política Corporativa de 
P&D&i. Esta política é resumida nos se-
guintes compromissos:

Desenvolver e implantar um Sistema 
de Gestão da P&D&i adequado 
à nossa organização, de acordo 
com os princípios estabelecidos 
na norma UNE 166.002:2006 e 
que permite melhorar sua eficácia 
de maneira constante.

 • Fomentar, em nossas áreas de ne-
gócio, a cooperação com entidades 
externas que proporcionem conhe-
cimentos, metodologias e recursos.

 • Proporcionar um espaço concreto 
na organização para fixar os ob-
jetivos de P&D&i, sua evolução e 
medição.

 • Assegurar a disponibilidade de 
recursos para a consecução dos 
objetivos de P&D&i e para conhe-
cer e analisar os últimos avanços 
tecnológicos de nosso setor.

 • Detectar novas ideias que permi-
tam o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços.

 • Procurar novos nichos de negócio 
que melhorem a posição global da 
empresa e melhorem sua compe-
titividade.

Fomento do 
desenvolvimento 
tecnológico
Comprometidos com a pesquisa 
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A certificação das inovações técnicas 
que se implantam em obra é uma prio-
ridade estratégica para a área de negó-
cio de Construção. 
A empresa indica cada inovação em 
uma memória de projeto de P&D&i 
que se elabora seguindo os requisi-
tos marcados no Sistema de Gestão 
de P&D&i, implantado na organiza-
ção de acordo com a norma UNE 
166002:2006. Estas memórias são 
submetidas à avaliação por parte de 
peritos independentes, com o propó-

sito de conseguir que esses projetos 
sejam finalmente certificados sob a 
norma UNE 166001:2006. 
Durante 2013, foram apresentados 
quatro novos projetos de P&D&i para 
certificação relacionados com as áreas 
tecnológicas de eficiência energética 
em hidráulica, estruturas de betão ar-
mado, geotecnia e fundação, tecnolo-
gia de materiais (betão), execução de 
viadutos, e mitigação das emissões de 
GEE nas infraestruturas de construção, 
rodoviárias e ferroviárias.

A inovação na área de Construção

5

Durante 2013, 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, po-
demos assinalar a Plataforma Tecnoló-
gica da Água da Espanha, a Plataforma 
PLANETA, assim como o ATTA.
Neste âmbito de trabalho, foram esta-
belecidas as seguintes linhas de ação:

• Acompanhamento de tecnologias 
da água, energias renováveis e pre-
venção de poluição.

 • Seleção de tecnologias que propor-
cionem ao Grupo a máxima vanta-
gem competitiva.

 • Assimilação e implantação da tec-
nologia disponível em acordos de 
transferência.

 • Seleção das vias de acesso ótimas 
ao desenvolvimento das tecnologias.

 • Determinação dos programas de co-
mercialização da tecnologia desenvol-
vida.

 • Utilização dos apoios institucionais à 
inovação e à tecnologia.

De todo este esforço, cabe destacar 
que durante 2012 a atividade de Pes-
quisa e Desenvolvimento realizou-se 
de acordo com as necessidades apre-
sentadas pelos diferentes mercados, 
analisando as tendências demográficas 
mundiais e o recurso da água para, des-
ta maneira, poder solucionar os proble-
mas futuro. 
Dentro do setor ferroviário, a empresa 
mantém um acordo quadro de colabora-
ção com o Administrador de Infraestrutu-
ras Ferroviárias na Espanha (ADIF) para a 
colaboração conjunta em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação no Centro de Tecnologias 
Ferroviárias que a ADIF tem em Málaga. 
O objetivo do acordo é cooperar na 
execução de projetos de P&D&i que 
contribuam para aumentar a competi-

tividade das empresas espanholas em 
matéria ferroviária. A colaboração inclui 
a execução de projetos e programas de 
pesquisa, o assessoramento recíproco, 
a formação de pessoal pesquisador e 
técnico e a criação de consórcios pú-
blico-privados. 
Em 2013, a Adif, a Isolux e a Ingeteam 
desenvolveram um sistema “pioneiro na 
Europa” que permite aproveitar a ener-
gia gerada no processo de frenagem 
dos trens da rede convencional, con-
forme informou a empresa ferroviária 
pública.
Trata-se do primeiro protótipo de su-
bestação elétrica de corrente contínua 
reversível, que se localizou na subes-
tação elétrica de tração de La Comba 
(Málaga), na linha convencional Málaga-
-Fuengirola, e que permitiu recuperar 
12% da energia anual consumida nesta 
linha.

Presentes nos principais foros
de decisão de P&D&i

Novos Juizados de Plasência   Espanha
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A Corsán-Corviam Construcción faz par-
te dos órgãos de diretoria da Plataforma 
Tecnológica Espanhola da Construção 
(PTEC). Esta plataforma é composta 
pelas mais importantes instituições, or-
ganismos públicos de pesquisa, univer-
sidades e empresas do setor da cons-
trução. A Corsán-Corviam Construcción 
lidera a Linha Estratégica de Segurança 
e Saúde (LESS), centrada na pesquisa 
e desenvolvimento de novas tecnologias 
e soluções que aumentem a segurança 
e reduzam os efeitos prejudiciais para a 
saúde dos trabalhadores. 
A Corsán-Corvian Construcción está 
executando e liderando dois projetos 
da área temática da segurança e saúde 
que contam com ajudas do programa 
INNPACTO do Ministério da Economia 
e Competitividade MINECO:

• Novos Sistemas de Prevenção Co-
letiva Inteligente em Ambientes Di-
nâmicos de Infraestruturas Lineares 
(PRECOIL).

 • Sistema Integral de Monitoramento 
Estrutural de Edifícios baseado em 
Tecnologias Holísticas (SETH). 

 • Na convocação do programa Fe-
der-Innterconecta Galiza relativo a 
este ano de 2013, conseguiu-se 
o projeto SEIRCO – sistema espe-
cialista inteligente para a avaliação 
e formação de riscos em diferentes 
ambientes do setor da construção.

Investimentos de P&D&i em projetos 
vinculados à água
A P&D&i na área de Engenharia refor-
ça o posicionamento da Isolux Corsán 
no setor, cujas atividades se otimizam 
à escala global. Em concreto, a área de 
Meio Ambiente realizou um importante 
investimento em P&D&i para projetos 
vinculados à água:

 • Otimização energética do tratamen-
to, regeneração e dessalinização da 
água.

 • Desenvolvimento de novas tecnolo-

gias de tratamento, regeneração da 
água e dessalinização.

 • Valorização energética de resíduos 
das estações de tratamento.

 • Valorização de rejeições de salmou-
ra.

 • Redução de emissões GEE, aspec-
to de especial relevância nas infra-
estruturas de tratamento de água.

Principais projetos
Os projetos mais representativos na 
área do tratamento do ciclo integral da 
água são:

• ADECAR. Aplicação Desionização 
Capacitiva em Água de Esgotos. Fi-
nanciado pelo Ministério da Ciência 
e Inovação através do Subprograma 
INNPACTO, cujo objetivo é desen-
volver a tecnologia de desionização 
capacitiva, aplicável à regeneração 
de água de esgotos. 

 • ABECAR. Aplicação Bioeletrólise 
Catalítica em Água de Esgotos. Fi-

nanciado pelo Ministério da Ciência 
e Inovação através do Subprograma 
INNPACTO, cujo objetivo é desen-
volver a tecnologia de Bioelectrólise 
Catalítica, aplicável ao tratamento 
biológico de água de esgotos. 

 • ANAGUA. Aplicações estratégicas 
de Nanotecnologia em Água de 
Esgoto. Financiado pelo Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico In-
dustrial através do FEDER INNTER-
CONECTA para desenvolver tecno-
logia “nano” aplicável à regeneração 
de água de esgotos. 

 • TREFO. “Tratamento e Regeneração 
das correntes de Retorno de Água 
de Esgotos mediante novas tecno-
logias de Forward Osmose e Pilha 
de Combustível Microbiana” 

 • LO2X. Tratamento e valorização 
energética da lama mediante oxida-
ção em água supercrítica, projeto 
europeu correspondente à convo-
cação LIFE+.

Líderes em pesquisa e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias

5

ETE de San Felipe   Argentina
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