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Um ano com
visão de futuro

Luis Delso Heras
Presidente

O ano de 2014 foi um exercício posi-
tivo para a Isolux Corsán apesar das 
dificuldades que continuam definin-
do a evolução do setor. Neste con-
texto, o Grupo elevou sua carteira de 
negócio em 7% no que diz respeito 
a 2013 e situou o lucro bruto de ex-
ploração em 252 M€. Este montante, 
que representa valores semelhantes 
aos do exercício anterior, há que 
contextualizar no novo método de 
consolidação com a aplicação da 
norma contábil “IFRS 11”. Sem este 
ajuste, o aumento seria de 8% e o 
EBITDA de 620 M€. De igual ma-
neira, aspectos como o impacto da 
taxa de câmbio no mercado latino-a-
mericano ou a reforma da Lei de Im-
posto de Sociedades repercutiram 
diretamente nas receitas que atingi-
ram os 2.128 M€ _17% menos que 
em 2013_ e na evolução das perdas 
do exercício. 
Contudo, as sensações que o exer-
cício transmite são boas porque o 
nível de contratação realizado em 
2014 dotará a Isolux Corsán de uma 
maior visibilidade nos próximos três 
anos. O Grupo, com uma clara vo-
cação global, aumentou sua presen-
ça no exterior de maneira que 87% 
da carteira EPC procede de fora de 
nossas fronteiras, perante a 76% do 
ano anterior. 
A carteira de negócio de EPC atin-
giu a 7.107 M€ impulsionada pela 
contratação registrada no exercício 
com grandes projetos internacionais 

como linhas de transmissão no Peru 
(400 M€), uma usina hidrelétrica na 
Bolívia (315 M€), quatro rodovias na 
Índia (277 M€), uma usina de ciclo 
combinado de 400 MW em Bangla-
desh (213 M€) e um trem interurba-
no no México (140 M€).
Na área de Concessões, o Grupo 
experimentou um crescimento de 
6% em receitas até atingir os 657 
M€, com um aumento de 12% de 
seu EBITDA no que respeita ao ano 
anterior.
Em termos corporativos, 2014 é 
um exercício que ofereceu fatos de 
grande relevância como o refinan-
ciamento da linha de transmissão 
WETT nos Estados Unidos através 
de uma emissão de bônus, onde a 
Isolux Corsán obteve 645 milhões 
de dólares, a adjudicação de uma 
rodovia de pedágio em Indiana e a 
chegada de um investidor externo 
para potencializar a divisão de esta-
cionamentos.
A emissão de bônus de março de 
2014, inicialmente prevista para 400 
M€, obteve uma boa acolhida en-
tre os investidores qualificados que 
atingiu uma sobreprocura de apro-
ximadamente oito vezes (os 645 já 
assinalados) e ressaltou o acerto da 
estratégia que iniciamos em 2008 
com a aposta internacional e a reor-
ganização das operações em duas 
grandes áreas de negócio.
Realmente, a resposta do mercado 
foi tão positiva que, em uma ope-

Informação
Corporativa

Carta do
Presidente

ração adicional aos 645 M€, com-
pletamos a emissão com 250 M€ 
no mês de junho. Esta emissão, 
destinada a substituir dívida ban-
cária, permitiu a diversificação de 
fontes de financiamento, o acesso 
aos mercados de capitais e a me-
lhoria de nossa estrutura financeira 
ao prolongar a vida média da dívida 
corporativa.
O ano de 2014 representa o equa-
dor da segunda década do século 
XXI. Um ponto de inflexão que nos 
faz lembrar as dificuldades que a 
economia mundial registrou a par-
tir de 2008, mas que, ao mesmo 

tempo, convida a enfrentar o futuro 
com otimismo. Os indicadores glo-
bais mostram um caminho em que 
o equilíbrio econômico, social e am-
biental tem uma especial importân-
cia. Na Isolux Corsán continuamos 
ampliando nosso compromisso em 
matéria de responsabilidade empre-
sarial em coerênci com os desafios 
que implica a realidade planetária de 
nossa atividade.
Este compromisso materializa-se 
nos diferentes projetos de ação 
social, ambiental e de apoio à for-
mação que a Isolux Corsán realiza 
nos países onde operamos. Entre 

outros muitos projetos, a empresa 
colaborou em campanhas pela mo-
dernização tecnológica em hospitais 
na Argentina e em outros programas 
de formação em países como a Ar-
mênia e de ação socio- ambiental 
no Brasil. Na Espanha, participamos 
ativamente, em colaboração com di-
ferentes fundações, pela reinserção 
ao mercado de trabalho de pessoas 
em risco de exclusão social.
Faremos, como sempre, com o es-
forço conjunto de todas e cada uma 
das pessoas que integram o Grupo 
e que fazem possível seu desenvol-
vimento e melhoria constante.
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Conselho de
Administração

n  Presidente:

 Luis Delso Heras

n  Vice-presidente:

 José Gomis Cañete

n  Diretor Geral:

 Antonio Portela Álvarez

n  Secretário do Conselho:

 Juan Francisco Falcón Ravelo

n Administradores:

 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 

Conselho de Administração
(em 31 de dezembro de 2014)
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O Grupo
em números

3.177 3.344

6.626
7.107

2013 2014 2013 2014

2.425
2.097

305 279

2013 2014 2013 2014

EPC

FATURAMENTO  EBITDA

FATURAMENTO POR ATIVIDADE

FATURAMENTO POR ÁREA GEOGRÁFICA

CONTRATAÇÃO CARTEIRA

20 % | Espanha

3 % | Resto da Europa

3 % | América do Norte

9 % | Oriente Médio e África

15 % | Ásia

50 % | Latan

31 % | Energia

27 % | T&D

42 % | Infraestruturas

+ 7%

AUMENTO CARTEIRA
2013 - 2014

(Milhões de euros)(Milhões de euros)

(Milhões de euros)(Milhões de euros)

617 657 332
372

2013 2014 2013 2014

LINHAS DE 
TRANSMISSÃO

RODOVIAS

FATURAMENTO  

RECEITAS EBITDA

+6%

AUMENTO
2013 - 2014

Concessões

USINAS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS

ESTACIONAMENTOS

61% 96%90% 79%

39% 10% 21% 4%

Em operação Em construção

50% | Linhas de transmissão

3% | Estacionamentos

17% | Energia solar

30% | Rodovias

+12%

AUMENTO
2013 - 2014

(Milhões de euros)(Milhões de euros)

*A informação financeira por segmentos e
áreas geográficas não inclui o segmento

“outros” nem reflete a aplicação da norma
contábil IIFRS 11
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Presença 
internacional

Isolux Corsán,
uma estratégia global

A Isolux Corsán tem uma clara vo-
cação internacional. Os dados falam 
por si mesmos: em 2014, 87 % da 
carteira de EPC procedia de fora da 
Espanha, no que diz respeito a 76 % 
do ano anterior. Igualmente, a contra-
tação de grandes projetos internacio-
nais teve um aumento de 3.300 M€. 
Estes valores reforçam a estratégia 
internacional seguida pela Isolux 
Corsán e consolida o crescimento 
no mercado exterior da empresa. 
Isolux Corsán, com mais de oitenta 

anos de experiência e presente em 
mais de 40 países de quatro conti-
nentes, concentra sua atividade e, 
seis áreas geográficas: África, Orien-
te Médio, América do Norte, América 
Latina, Europa e Ásia.
A revista ENR, uma das mais prestigio-
sas do setor da engenharia e constru-
ção, outorga à Isolux Corsán, em seu 
ranking TOP ENR, o posto 41 como 
contratante global internacional, uma 
subida de quatro posições em relação 
ao ano anterior.

Angola

Arábia Saudita

Argélia

Argentina

Armênia

Bangladesh

Bolívia

Brasil

Canadá

Chile

Colômbia

Equador

Eslováquia

Estados Unidos

Espanha

Gabão

Gâmbia

Gana

Guiné Equatorial

Honduras

Índia

Itália

Jordânia

Quênia

Kuwait

Marrocos

Mauritânia

Moçambique

México

Omã

Peru

Portugal

Qatar

Reino Unido

Ruanda

África do Sul

Senegal

Tanzânia

Tunísia

Uganda

Uruguai

Uzbequistão
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Presença 
internacional

Vocação ibero-americana
A América Latina é o mercado natu-
ral da Isolux Corsán tanto por língua 
quanto por cultura e assim revelam 
também os valores globais. A Améri-
ca Latina representa 50% das recei-
tas da empresa e 53% da carteira 
de negócio. O claro predomínio na 
região é apoiado em revistas de re-
putação internacional como a revista 
ENR: a Isolux Corsán consegue o 
sétimo lugar do ranking na revista 
como contratante na América Latina.
O ano de 2014 foi de maior contra-
tação da empresa no México, onde 
a Isolux Corsán opera há mais de 25 
anos. O Grupo acumula a constru-
ção de aproximadamente 5.000 km 
de linhas de transmissão no país as-
teca. No ano passado, o Grupo ad-
judicou-se a construção, a engenha-
ria e o fornecimento de três novas 
linhas de transmissão que somam 
427 km nos estados do Novo León 
e Tamaulipas, no montante que ultra-
passa os 100 M€.
Em outras áreas de atividade, a 
Isolux Corsán também adjudicou-
se 20% da obra do trem interurba-
no México-Toluca e a construção 
da rodovia ‘Rodoanel Poniente de 
Acapulco’, localizada no Estado de 
Guerrero.
Na divisão de Energia, a Isolux 
Corsán conseguiu a adjudicação 
da reabilitação e modernização da 
Central Termelétrica de Altamira, 
que gerará mais de 2.000 empre-
gos diretos e indiretos e permitirá 
aumentar a vida útil da usina outros 
30 anos. Por último, no negócio 
das renováveis, a empresa pisa for-
te no México com duas novas adju-
dicações de parques eólicos em La 
Mesa e Ciudad Victoria.

Vista aérea da
obra da ponte
Chilina | Peru

A América Latina 
representa 50% das 
receitas da empresa

2014 foi o ano de
maior contratação no 
México



Protagonismo
africano
A Isolux Corsán ganha protagonis-
mo na África onde aumenta suas 
receitas em 5%, no que respeita 
aos valores do exercício anterior. As 
receitas neste continente já repre-
sentam 9% das receitas totais da 
empresa.
Os projetos do Grupo vinculados à 
produção e distribuição da energia 
elétrica são os mais relevantes na 
África. A Isolux Corsán conseguiu a 
adjudicação de novos projetos na 
Tanzânia, Uganda e Ruanda, na divi-
são de T&D, no valor de 82 M€.
Estas novas obras são somadas 
às que a empresa está realizando 
no Quênia, onde constrói uma das 
maiores linhas de alta tensão da Áfri-
ca, com uma extensão de 428 km e 
um orçamento de 142 M€.
Diversificar sua carteira negócio na 
África é outro dos desafios da em-
presa. No ramo de energias renová-
veis, a Isolux Corsán culminou com 
sucesso, em 2014, seu primeiro 
projeto solar na África do Sul.
Na área de infraestruturas, o Grupo 
está conquistando novos mercados. 
Na Tunísia obteve a adjudicação da 
construção de 21 km da rodovia 
Gades-Medine. E quanto a projetos 
ferroviários, a Isolux Corsán está 
executando a primeira linha do 
bonde de Constantine na Argélia, 
no valor de 313 M€. Este projeto 
é somado à entrada em serviço 
da primeira linha do bonde de 
Mostaganem, no mesmo país.
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internacional

12% da carteira de
negócio tem firma africana
e o Grupo conta com
escritórios próprios em 
nove países

A Isolux Corsán também cresceu 
em outros países latino-americanos 
em 2014. O Grupo formalizou novos 
contratos em países como o Brasil, 
com as obras de melhoria da rodo-
via BR 381 no Estado de Minas Ge-
rais e a construção do trecho norte 
do Rodoanel Mário Covas em São 
Paulo (238 M€).
Peru, Bolívia, Paraguai são os outros 
países onde a empresa mantém 
uma política comercial importante.

Permanente expansão
na América do Norte
A imersão no mercado norte-ameri-
cano é em si um grande fato para a 
empresa. A idiossincrasia do negócio 
complica a introdução de empresas 
espanholas nos EUA, no entanto, a 
Isolux Corsán conseguiu. A empresa 
cresceu em contratações no merca-
do norte-americano e tem uma im-
portante presença em infraestruturas 
viárias, energia, T&D e solar.
A adjudicação e concessão do pri-
meiro projeto no setor de rodovias 
no mercado norte-americano é um 
grande salto qualitativo para a Isolux 
Corsán. O Grupo construirá 34 km 
da seção 5 da Rodovia I-69 em In-
diana no valor de 230 M€.
No ramo industrial, destaca a ad-
judicação de uma fábrica de 
Peletes na Carolina do 
Norte por cerca de 
100 M€.

Na área de Energia, a empresa 
administra, através da Isolux In-
frastructure e em consórcio com o 
fundo de investimento canadense 
Brookkield Asset Management, o 
total de 605 km de linhas de trans-
missão no Texas.

Ásia, zona estratégica
A atividade do Grupo na Ásia au-
menta todos os anos, e em 2014 
a carteira de negócio representou 
15%. Também as receitas geradas 
pela empresa neste continente atin-
gem 15% do total. 
A Índia é o país mais estratégico 
nesta região. A Isolux Corsán foca-
liza sua atividade em concessões e 
grandes infraestruturas viárias. Em 
2014 a empresa foi adjudicatária de 
quatro trechos de rodovias no Esta-
do de Assan no valor global de 
270 M€. Também, administra 
mais de 700 km de rodo-
vias no país. A Isolux 
Corsán, em sua 
tarefa de diver-
sificar sua 

atividade na Índia, conseguiu pene-
trar também no mercado de T&D.
Em 2014 a empresa conseguiu três 
projetos de linhas de transmissão, 
dos quais dois começaram a ser 
executados neste mesmo ano.
A expansão da empresa no conti-
nente atinge todos os ramos em que 
opera. Em Energia, a Isolux Corsán 
conseguiu o projeto da usina de ciclo 
combinado de Bibiyana em Bangla-
desh que conta com um orça-
mento de 213 M€. E, em 
T&D, o projeto mais des-
tacado é a constru-
ção dos 172 km 
de linhas de 

transmissão no Kuwait. Uma obra 
fundamental para os planos de pro-
gresso do país.

Europa, novas
oportunidades
Espanha, como país de origem da 
empresa, é o país europeu com maior 
peso nas atividades da Isolux Corsán 
no continente. De 23% das receitas 
geradas em 2014 no continente, 20% 
corresponde a território espanhol. Pra-
ticamente ocorre o mesmo com a car-
teira de negócio. Onde 16% provém 
da Europa, e deste, 13% corresponde 
ao mercado de nosso país. 
Na Espanha, a Isolux Corsán conti-
nuou procurando oportunidades de 
negócio em um contexto em que 
se começou a desenhar uma saída 
para a crise dos últimos anos.

Entre os projetos mais importantes, 
cabe destacar a construção da Bar-
ragem de Almudévar, na província 
de Huesca. Este projeto, de obra 
civil hidráulica, conta com um orça-
mento de 109 milhões de euros.
Contudo, em 2014, a Isolux Corsán 
começou a fixar as bases para o cres-
cimento no velho continente. A empre-
sa conseguiu seu primeiro contrato na 
Eslováquia no valor de 98 milhões de 
euros.
Trata-se de 10 quilômetros da ro-
dovia R2 Zvolen Leste-Pstrusa, que 
contará com quatro faixas. Também, 
foi aberto um novo escritório na Re-
pública Checa.

Rodovia Perote-
Xalapa | México
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EPC

Obra Civil

Novos horizontes
na construção de
infraestruturas

O Grupo fortalece sua presença com projetos-chave na América Latina e Oriente Médio

A Isolux Corsán está entre as gran-
des empresas do mundo no desen-
volvimento de grandes infraestruturas 
viárias, ferroviárias, marítimas e hidráu-
licas, com a expansão crescente em 
novos mercados internacionais. A 
construção de rodovias continua sen-
do o principal ativo desta divisão que 
representa 58,1% da carteira de infra-
estruturas.
O ranking da revista ENR, uma das 
mais prestigiosas do setor da enge-
nharia e construção, coloca a Isolux 
Corsán no posto 11 do TOP ENR de 
construtoras internacionais na área de 
Construção de Rodovias.
A Índia tornou a ser um país importante 
no desenvolvimento desta área de ne-
gócio. Em 2014 a empresa conseguiu 
novos contratos para a construção de 
quatro trechos de rodovias no valor 
de 270 M€, que se unem à estratégia 

A rodovia
de via dupla La
Paz - Oruro já
se encontra em
funcionamento | 
Bolívia

Corredor
Norte -Sul
S2,Trecho

Yerevan-Ararat | 
Armênia

n Obra civil | Infraestruturas viárias

Projeto País

Via dupla La Paz – Oruro. Trecho II A e B (77 km) Bolívia

Rodovia de San Buenaventura-Ixiamas, Lote 2 Bolívia

NH200 Trecho. Talcher –Chandikole (68,5 km) Índia

NH15, Trecho: Phalodi –Jaisalmer (160 km) Índia

NH37. Ramos Jhanji-Demow // Jorhaj-Jhanji (35 km) Índia

Rodovia BidBid-Sul, seção 2B (56 km) Omã

I-69, seção 2. (34 km) Bloomington- Martinsville Estados Unidos

Ponte sobre o rio Biobío (1.600 m) * Chile

Ponte de Chilina em balanços sucessivos (562 m) * Peru

Ponte de Kolda (91 m) * Senegal

* Obras concluídas em 2014

da empresa de garantir sua presença 
neste país.
Entre os principais objetivos de 2014, 
a Isolux Corsán conseguiu a adjudi-
cação da Seção 5 da I-69 de Indiana 
no valor de 240 M€ e aumentar sua 
presença no Oriente Médio. Concre-
tamente em Omã, região estratégica 
com um dos maiores crescimentos 
econômicos do mundo, a empresa 
conseguiu um contrato de 174 M€ 
que contempla a ampliação e melho-
ria do Trecho 2 do Eixo “BidBid-Sul”. 
O projeto permitirá resolver os proble-
mas de congestionamento do tráfego 
existentes e reduzir o índice de sinis-
tralidade.

tal para a obtenção dos seus resulta-
dos. Este ano dois novos países entra-
ram no raio de ação da Isolux Corsán. 
O Grupo obteve a adjudicação para a 
construção da ponte Transgâmbia na 
Gâmbia no valor de 51 M€ e entrou 
por primeira vez no mercado tunisino 
com a construção de 21 quilômetros 
da rodovia Gabes Medenine na Tuní-
sia no valor de 40 M€. A Tunísia forta-
lece a consolidação da Isolux Corsán 
no Magreb. Na Europa, a empresa 
amplia seus horizontes ao Leste com 
sua primeira adjudicação na Eslová-
quia, trata-se da rodovia R2 Zvolen 
Leste - Pstrusa que conta com um 
orçamento de 99 M€.

n Carteira por tipo de obra
    

58  %
16  %
16  %
8  %
2  %

A presença do Grupo no mercado la-
tino-americano consolida-se. A revista 
TOP ENR posiciona a Isolux Corsán 
como a 7ª empresa contratante inter-
nacional na América Latina. Entre os 
projetos mais destacados de 2014 
incluem-se: a adjudicação da Ferrovia 
México-Toluca e dois grandes proje-
tos na Bolívia. O primeiro, a adjudica-
ção da Central Hidrelétrica de Miguillas 
e, em segundo lugar, a adjudicação 
da Rodovia de San Buenaventura-Ixia-
mas, com um orçamento de 97 M€.
O roteiro marcado pela empresa que 
incluía a expansão do negócio na Áfri-
ca e a abertura de novos mercados no 
Oriente Médio também foi fundamen-

Rodoviárias
Hidráulica e Meio Ambiente
Ferroviárias
Edificação
Resto de obras

A construção de
rodovias continua sendo
a principal atividade, com
58% da carteira de
Infraestruturas

A adjudicação de uma
seção da I-69 nos
Estados Unidos e um novo
contrato em Omã, eixos
do crescimento
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Infraestruturas

n Obra civil | Infraestruturas ferroviárias

Projeto País

Bonde de Constantine Argélia

TAV linha Mérida Espanha

Trem Interurbano México-Toluca México

Bonde de Mostaganem* Argélia

TAV “Y” Basca, Trecho: Tolosa-Hernialde/Amorebieta * Espanha

LAV Pinar de Antequera Espanha

Urbanização da 
Plaza Arco del

Triunfo, Barcelona 
| Espanha

Trecho em obras
da rodovia

Jaca - Pamplona | 
Espanha

n No que respeita à atividade ferroviária, o projeto estrela 
foi a adjudicação da construção da superestrutura de via 
e eletrificação do trem interurbano México-Toluca, com 
uma participação no consórcio de mais de 140 M€ e a 
responsabilidade da construção da superestrutura da via e 
da eletrificação.
A linha do bonde de Constantine na Argélia no valor de 
313 M€ também é outro fato importante nesta divisão. Com 
este serão três projetos de infraestrutura ferroviária que a 
Isolux Corsán executa neste país. O bonde de Constantine 
une-se ao de Orã que já está em funcionamento e ao 
bonde de Mostaganem, atualmente em execução.
Na Espanha, a Isolux Corsán foi adjudicatária do Trecho 
Jara-Arroyo de Almera da linha Madri-Estremadura e a 
empresa continua com a execução das linhas de Alta 
Velocidade no País Basco e Galiza.

Infraestruturas ferroviárias
Primeiras
unidades em
funcionamento
do bonde de
Orã | Argélia

* Obras concluídas em 2014
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Hidráulica

A força da água 
impulsiona a
Isolux Corsán

O Grupo consolida-se na América 
Latina com a construção de grandes 
infraestruturas hidráulicas no Peru e Bolívia

O Grupo converteu-se, por méritos 
próprios, em um referente na cons-
trução de grandes infraestruturas hi-
dráulicas em todo o mundo. A Isolux 
Corsán tem desenvolvido importantes 
projetos em países como México, Ar-
gentina, Peru, Bolívia e Argélia e tam-
bém na Espanha, onde construiu a 
Barragem de Santolea, na província 
de Teruel. Esta ‘barragem de rejeitos’ 

é considerada pelos especialistas em 
engenharia civil como uma das me-
lhores executadas da Europa, pela 
magnífica otimização dos recursos 
naturais da zona, sem agredir o Meio 
Ambiente.
Dentro do território nacional também 
cabe destacar a adjudicação da Bar-
ragem de Almudévar, na província 
de Huesca. Este projeto conta com 
um orçamento de 109 M€ e é con-
cebido como um reservatório lateral 
de regulação das vazões do Gállego 
e do Cinca. A capacidade de arma-
zenamento do reservatório é de 170 
hectômetros cúbicos e será formada 
por duas barragens. A primeira delas, 
de 2.400 m de extensão, conta com 
uma altura máxima sobre fundações 
de 46 m. A segunda, por sua vez, tem 
uma extensão de 3.900 m e uma altura 
máxima de 26 m. Além disso, a Isolux 
Corsán construirá o edifício da estação 
de bombeamento, um evacuador do 
reservatório e os acessos aos diques, 
ao canal e à estação de bombeamento.

O Grupo reforça sua
posição estratégica na
América Latina e contribui
para a transformação
econômica e social de
vários países onde opera

O Sistema Hidrelétrico
de Molloco é um dos 
projetos energéticos
mais ambiciosos que serão
desenvolvidos no Peru

Na América Latina, a Isolux Corsán 
contratou a central hidrelétrica na 
Bolívia no valor de 315 M€ para a 
ENDE (Empresa Nacional de Eletri-
cidade).
O projeto, localizado na província de 
Inquisivi, contará com duas centrais 
hidrelétricas, com uma capacidade 
total de geração de 206 MW. A pri-
meira delas será la central de Uma-
palca, de 85 MW, e a segunda, a 
central de Palillada, de 120 MW.
Entre outras obras hidráulicas de-
senvolvidas pela Isolux Corsán con-
vém destacar o Aqueduto de Água 
Crua Porto Lavalle – Juan José 
Castelli, na Argentina; a barragem ‘El 
Purgatorio’, no México, ou as cana-
lizações desde a dessalinizadora de 
Mactaa, na Argélia.
Todas estas infraestruturas repre-
sentam projetos com uma enorme 
importância social, que permitirão 
melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos, assim como impulsionar 
o desenvolvimento econômico local.

Barragem “El
purgatorio” | 
México

Barragem 
Puente

Santolea  
| Espanha

n Obra civil | Infraestruturas hidráulicas

Projeto País

Usina Hidrelétrica de Miguillas Bolívia

Barragem Almudévar Espanha

Ampliação abastecimento de Mérida México

Barragem “El Puente”, Santaolea * Espanha

* Obras concluídas em 2014
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Edificação

Na vanguarda de 
edifícios singulares

A Isolux Corsán concentra sua atividade
em edifícios de grande tamanho

A área de Edificação, integrada na 
divisão de Infraestruturas é espe-
cializada em construção de edifícios 
residenciais e não residenciais e 
concentra sua atividade em cons-
truções de grande porte. Em 2014, 
as operações desta área represen-
taram 8% da carteira de negócio da 
Isolux Corsán.
No último ano, o Grupo continuou 
com os trabalhos na Argélia focaliza-
dos na construção da nova sede do 
Ministério dos Assuntos Religiosos 
e na nova estação intermodal de Bir 
Mourad Rais. Esta última conta com 
uma área de 66.000 m2 e integra 
em um só edifício os serviços de táxi, 
metrô, ônibus e bonde.
A execução desta obra ajudará a 
melhorar a mobilidade de seis mi-
lhões de argelinos que vivem na ca-
pital e reduzirá o tráfego e a poluição 
na capital.
O México é outro dos países da 
América Latina onde a Isolux Corsán 
tem uma forte presença nesta divi-

são, com a execução do Hospital 
das Culturas em Chiapas.
Em território espanhol, a Isolux Corsán 
conseguiu a contratação do cam-
pus da Iberdrola em San Agustín de 
Guadalix de Madri. Além disso, as 
obras da Faculdade de Medicina em 
Granada prosseguem a bom ritmo e 
foi finalizada a construção da nova 
sede do Escritório de Harmonização 
do Mercado Interno da União Euro-
peia, que contou com um orçamen-
to de mais de 41 milhões de euros. 
Entre as obras concluídas em 2014 
cabe destacar o Edifício de Escritó-
rios para a Sociedade Espanhola de 
Participações Industriais (SEPI), em 
Madri.

A nova estação
intermodal de Bir Mourad
Rais, na Argélia, possui 
uma área de 66.000 m2

Hospital das
Culturas em 
Chiapas | México

Obras do
Ministério dos

Assuntos 
Religiosos
 | Argélia

n Edificação | Principais obras

Projeto País

Edifício Inteligente de Escritórios Espanha

89 moradias em Cubelles Espanha

Reabilitação da fábrica de tabacos na Corunha Espanha

Atuações Estação do TAV de Antequera Espanha

Nova sede da OAMI * Espanha

Centro Penitenciário de Ceuta * Espanha

* Obras concluídas em 2014
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Meio Ambiente

Crescimento e
consolidação no
exterior

Um referente no setor
ambiental com
projeção global

A área do Meio Ambiente da Isolux 
Corsán consolidou sua posição no 
mercado internacional na concepção, 
construção e exploração de qualquer 
tipo de estações de tratamento de 
água e bombeamentos, converten-
do-se assim em uma referência no 
setor ambiental.
Em 2014, o Grupo, que conta com 
uma sólida experiência de mais de 
três décadas neste setor, fortaleceu 
sua presença nos mercados interna-
cionais, destacando-se a obtenção 
de novos contratos em países como 
a Bolívia, onde conseguiu a adjudica-
ção da construção de uma central hi-
drelétrica na cidade de Miguillas. Este 
projeto, que conta com um orçamen-
to de 315 milhões de euros, tem um 
prazo de execução de quatro anos e 
meio. Dentro de sua aposta no mer-

cado internacional, há que destacar a 
presença da área do Meio Ambiente 
na Argélia, com cinco projetos para 
o Ministério dos Recursos Hídricos. 
Dois deles são as canalizações de 
água de Mostaganem e de Mactaa. 
Os outros dois projetos são estações 
de tratamento de esgotos (ETE) no 
Bayahd, já finalizado, e Mohammedia, 
em execução.
O último projeto conseguido é a 
adjudicação da primeira estação de 
tratamento de água potável que a 
empresa vai construir no país, em 
Mahouane, com um orçamento de 
23 milhões de euros. Além do esfor-
ço realizado na expansão internacio-
nal, a Isolux Corsán continua apos-
tando no mercado doméstico, tal e 
como demonstra com as obras de 
ampliação da ETE de Vigo, a maior 

da Espanha por biofiltração e uma 
das maiores da Europa. Com uma 
capacidade inicial de tratamento de 
147.000 metros cúbicos ao dia, esta 
nova estação beneficiará uma popu-
lação de 670.000 habitantes. Esta 
mesma tecnologia de biofiltração 
está sendo utilizada na construção 
da estação de tratamento de esgotos 
de Nerja (Málaga).
Durante 2014, foram concluídas as 
obras de melhoria da estação de 
tratamento de Salamanca onde, por 
primeira vez na Espanha, foi utilizado 
uma tecnologia de ponta para a eli-
minação de nutrientes no lixiviado do 
processo de desidratação de lodos e 
outras atuações que permite reduzir a 
emissão de CO

2
 em quase 90%.

A Isolux Corsán consolida-
se na Argélia com cinco
projetos para o Ministério
dos Recursos Hídricos

A ETE de Salamanca
reduz a emissão de CO

2
 

em quase 90% graças a
novas tecnologias

ETE de
Salamanca | 
Espanha

ETE de
Vigo | Espanha

ETE de
Bayahd | 
Argélia

Estação de tratamento de 
esgotos de Nerja (Málaga) | Espanha

n Meio Ambiente | Projetos destacados

Projeto País

Estação de tratamento de El Bayadh Argélia

ETE de Mohamaddia Argélia

ETE de San Felipe, San Miguel de Tucumán Argentina

ETE Campo Limpo, São Paulo Brasil

Ampliação e modernização da ETE de Vigo Espanha

ETE de Nerja Espanha

ETE Porto Vallarta México
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Projeto
destacado

Ponte Chilina | Peru

A ponte do progresso

A Isolux Corsán construiu em menos 
de dois anos a ponte mais longa do 
Peru. A Ponte Chilina, que a partir de 
25 de novembro já é utilizada pelos 
habitantes de Arequipa, é uma das 
obras mais importantes realizada no 
país andino. Seus 562 m de exten-

são unidos aos seus 12.700 m2 de 
área de estrutura a converteram na 
ponte com maior tamanho do país.
Na concepção do projeto e na sua 
construção levou-se em conta a 
área declarada Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Também, 

teve-se presente o alto nível sísmico. 
O benefício para a população é no-
tável, já que a Ponte Chilina permite 
o trânsito de mais de 3.000 veículos 
por hora, possibilitando assim des-
viar até 80% do tráfego pesado do 
centro de Arequipa.

Extensão: 562 m
Prazo de execução: 22 meses
Altura dos pilares: 40 m
Orçamento: 70.000.000 €
Área de estrutura: mais de 12.700 m2

A nova ponte
permitirá desviar
80% do
tráfego pesado
do centro de
Arequipa
| Peru

Vista aérea do
conjunto da

obra da Ponte
Chilina | Peru
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Projeto
destacado

Faculdade de Medicina de Granada | Espanha

Universidade de vanguarda
Promotor: Governo da Andaluzia
Montante do contrato: 50.700.000 €
Localização: Campus de Ciências da Saúde, Zaidín, Granada
Área construída: 42.680 m2

Atualmente, a Isolux Corsán está 
construindo o edifício da nova Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Granada, no montante de 50,7 
milhões de euros, que terá uma área 
total construída de 42.680 m2. Situ-
ada no Campus Universitário de Ci-
ências da Saúde, junto ao bairro do 
Zaidín, o edifício contará com uma 
estrutura portante executada me-
diante cortinas, com acabamento de 
concreto aparente autocompactante, 
fortemente armadas e pós-tensas 
em determinados pontos, de maneira 
que as fachadas representarão uma 
expressão direta do sistema estrutu-
ral e construtivo do edifício. A funda-
ção será baseada em estacas CPI-4.
A nova Faculdade de Medicina será 
configurada em três barras, com 
dois andares e subsolo, das quais 
surgirão três torres de dez andares, 
atingindo uma altura de 53 metros 
acima do solo.
Os três volumes serão ligados entre 
si mediante passarelas, ao passo 
que a ligação ao resto do conjunto 
universitário será feita a partir de ca-
minhos para pedestres.
Nas torres ficarão situadas as áreas 
de pesquisa e departamentos, ao 
passo que as barras alojarão as sa-
las de aula e laboratórios. O subsolo 
será destinado ao estacionamento 
e as instalações e o andar coberto 
serão utilizados como pista esportiva. 
A nova Faculdade ficará situada em 

uma área que alojará um conjunto 
de edifícios de caráter tecnológico e 
estará diretamente relacionada com 
o novo Hospital Universitário, a Fa-
culdade de Ciências da Saúde e o 
Instituto de Medicina Legal.

Os volumes estão
ligados entre si por
passarelas e ao exterior 
através de caminhos 
para pedestres

Vista externa
da Faculdade
de Medicina
de Granada | 
Espanha

A Faculdade 
integra-se ao
Campus localizado
no bairro do
Zaidín | Espanha

A Faculdade é configurada
em três barras das quais
surgem três torres de dez
andares cada uma

G
Galeria de

Obras Singulares
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Projeto
destacado

Estação de tratamento El Bayadh | Argélia

Água no deserto
Promotor: Escritório Nacional de Saneamento – Ministério dos Recursos Hídricos
Montante do contrato: 18.684.525 €
População atendida: 123.100 pessoas
Tipo de tratamento: Lodos ativados de baixa carga em areação prolongada

O Grupo implementou a estação de 
tratamento El Bayadh, na região com 
o mesmo nome no noroeste do país.
O contrato inclui a concepção, a 
construção e a exploração por um 

período de 2 anos. A estação de 
tratamento do Bayadh realizará o 
tratamento da água mediante lodos 
ativados de baixa carga em areação 
prolongada.

A capacidade do tratamento prestará 
serviço a uma população de mais de 
123.100 habitantes. A estação de tra-
tamento une-se assim à intensifica-
ção da atividade do Grupo na Argélia.

A população que terá
seus serviços melhorados
ultrapassa os 120.000
habitantes

Detalhe de
tubulações na
estação de 
tratamento
de El Bayadh | 
Argélia

A estação de 
tratamento
está localizada 
na  zona 
noroeste do país 
| Argélia

Vista geral da
estação de 

tratamento
El Bayadh | 

Argélia

A Isolux Corsán
explorará a
estação de 
tratamento
durante um
período de dois
anos | Argélia

G
Galeria de

Obras Singulares
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Geração Uma política comercial
adequada abre as 
opções internacionais 

Estados Unidos, mercado importante para a área de Energia

A usina de Bibiyana
em Bangladesh reforça
a presença da
Isolux Corsán na Ásia

n Geração | Projetos destacados

Projeto MW País

Conversão para ciclo combinado da central Ensenada Barragán 830 Argentina

Ciclo simples Ensenada Barragán 560 Argentina

Conversão para ciclo combinado da central Brigadier López 410 Argentina

Construção da central de ciclo combinado de Siddhirganj 330 Bangladesh

Revamping usina de carvão de Altamira 2x165 México

Ciclo simples Brigadier López 280 Argentina

Ciclio combinado Rosarito, Baja California 280 México

Construção da central termelétrica a carvão do Río Turbio 240 Argentina

Construção da central de ciclo aberto em Khulna 180 Bangladesh

Central Térmica em Fútila 90 Angola

Batelão Geração elétrica 90 Angola

Central de
Ciclo Simples

Brigadier López | 
Argentina

Durante 2014, a Isolux Corsán 
realizou uma política comercial 
fundamental para o crescimento e 
consolidação de sua contratação 
no exterior e estabeleceu também 
as bases para o crescimento de 
2015, que se prevê será de 30% 
aproximadamente. A experiência 
acumulada por Isolux Corsán na 

área de construção e comissio-
namento das usinas de geração 
elétrica materializa-se em mais de 
3.000 MW de potência produzidos 
pelos projetos executados até a 
presente data. A Ásia, a América 
Latina, a África e os EUA são os 
principais mercados para a divisão 
de Geração e Indústria.

Na Ásia, o projeto da usina de ciclo 
combinado de Bibiyana em Bangla-
desh fortaleceu a presença da Isolux 
Corsán na região. A obra, com um 
orçamento de 213 M€, será financia-
da pelos fundos próprios do GPDB 
pertencente ao Ministério da Energia 
e Mineração. O prazo de execução 
será de três anos e se realizará em 

joint venture entre a Isolux Ingeniería 
e a Samsung C&T Corporation.
Com a usina de Bibiyana, a Isolux 
Corsán passa a contar com três 
grandes projetos na região. A cons-
trução da central de ciclo aberto em 
Khulna e da central de ciclo combi-
nado de Siddhirganj são os outros 
nomes próprios na zona.

A política comercial da empresa 
soube adaptar-se à idiossincrasia de 
cada país ajustando suas margens e 
cumprindo os tempos estabelecidos, 
um trabalho que foi recompensado 
com a adjudicação de projetos.
A América Latina posiciona-se como 
o mercado natural da Isolux Corsán 
tanto por língua quanto por cultura. A 
imersão no México graças à reforma 
e ampliação da Central Termelétrica 
Altamira e ao projeto de ciclo combi-
nado de Rosarito, na Baja California, 
permitiram a empresa conhecer as 
características do mercado energético 
no país asteca. Além destas usinas, a 
atividade na América Latina continua 
crescendo com projetos em países 
como Honduras, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Bolívia ou Peru. No continente afri-
cano, a Isolux Corsán já desembarcou 
em países como a África do Sul, Gui-
né ou Angola. Neste último país, um 
dos projetos estratégicos foi a central 
térmica de Fútila. Estas obras são fun-
damentais para o estabelecimento do 
Grupo em outras regiões do continen-
te, visto pela empresa como prioritário.
A penetração no mercado dos EUA 
por intermédio da fabricação de pa-
letes de madeira para seu uso em 
geração elétrica na Carolina repre-
senta um passo mais para o de-
senvolvimento do ramo industrial da 
Isolux Corsán na América do Norte.
A usina, concebida e construída 
pela Isolux Corsán, será uma das 
maiores do seu tipo, com uma ca-
pacidade anual de 465.000 tonela-
das, seu orçamento é de 126 M$.

Central de 
Khulna  
| Bangladesh

Central de
Siddirganj 
I Bangladesh
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UTGCA Monteiro
Lobato | Brasil

EPC

Óleo & Gás

n Óleo & Gás | Projetos destacados

Parque Capacidade País

Pluspetrol – Campo Castanha EPC 1 10 MMSCFD / 10 MBOPD Angola

Total –Turbocompressor M.P. Usina 
Cañadón Alfa

11.500 kW Argentina

YPF – FCCB La Plata 4.500 MMBPD Argentina

YPF – Refinaria Luján de Cuyo 1200 m3/dia Argentina

YPF - USP II Rincón del Mangrullo 2 MMSMCD Argentina

PAE – Cerro Dragón 1 105,9 MMSCFD Argentina

PAE – Lindero Atravesado 3 MMSCMD Argentina

Total – Projeto Icauhasi 243,7 MMSCFD Bolívia

Total – MIEC Campo Icauhasi e Aquío - Bolívia

Petrobras – Monteiro Lobato 
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

Pluspetrol – Sistemas detecção de 
vazamentos dutos lote 1AB

- Peru

A TECNA reforça sua 
presença na América Latina 
e fixa novos horizontes

O Grupo desenvolve na Argentina duas unidades de hidrotratamento
de gasolina de coque para as refinarias de La Plata e Luján de Cuyo

A TECNA, com 40 anos de experiên-
cia no setor e filial da Isolux Corsán 
desde 2006, é uma empresa de 
tecnologia, engenharia e construção 
especializada no desenvolvimento 
de projetos EPC nos mercados de 
gás, petróleo e energia nuclear, com 
presença na América Latina, Europa, 
África e Oriente Médio.
Os projetos “chave na mão” execu-
tados pela empresa incluem a con-
cepção, a construção, o comissio-
namento, a operação e manutenção 
de usinas industriais. Até a presente 
data, o Grupo executou mais de 150 
projetos EPC. 

A empresa experimentou um grande 
crescimento em projetos de petróleo 
e gás sob a modalidade de EPC, ao 
mesmo tempo em que diversificou 
sua atividade no âmbito internacional. 
A TECNA consegue, desta maneira, 
encerrar 2014 com o cumprimento 
dos planos de negócio previstos 
para este exercício.
Na Argentina, país estratégico para 
a empresa, a TECNA consolida sua 
posição com a obtenção de quatro 
novos contratos em 2014.
Três dos projetos são para a YPF: a 
petroleira adjudicou duas novas uni-
dades de hidrotratamento de gaso-

A filial argentina obtém um 
contrato na Argélia, na 
região do norte do Saara

Na América do Sul, a
empresa obtém seis
novos projetos na
Argentina, Bolívia e Peru 

lina de coque para as refinarias de 
La Plata (Buenos Aires) e Luján de 
Cuyo (Mendoza). Ambas as licita-
ções foram efetuadas em processos 
diferentes, mas foram adjudicadas 
conjuntamente. A TECNA trabalhará 
com a AESA, filial da YPF e o mon-
tante estimado dos dois projetos é 
de 328 M$, a parte correspondente 
à TECNA, 30%, totaliza 98,5 M$.
O terceiro projeto, também em par-
ceria com a YPF, é o correspondente 
à Unidade de Separação Primária II 
Rincón del Mangrullo, na província 
de Neuquén. O projeto consiste em 
uma usina de separação, compres-

são e desidratação de gás natural e 
condensado.
Por outro lado, a Pan American Ener-
gy adjudicou à TECNA outro projeto 

“chave na mão” no país. Trata-se da 
modernização da usina de tratamen-
to de gás Cerro Dragón, situada na 
província de Chubut.
Esta modernização almeja dois ob-
jetivos: o primeiro, aumentar a capa-
cidade de compressão e tratamento 
da usina e, o segundo, ampliar a 
Usina Reguladora para tratar o gás 
da jazida Coirón.
A empresa também conseguiu a 
operação e manutenção da usina de 

Gran Chaco na Bolívia com capaci-
dade de processamento de gás de 
32 milhões m3/dia. O montante do 
projeto é de 41 M$ e a duração do 
contrato é de dois anos.
Dentro da região andina, a TECNA 
foi a adjudicatária no Peru de um 
projeto EPC para realizar a imple-
mentação dos sistemas de detec-
ção de vazamentos. A Pluspetrol, o 
maior operador de gás e petróleo do 
país andino, volta a confiar na capa-
cidade da TECNA, reforçando assim 
as relações comerciais entre ambas 
as organizações.



43

Memória Anual
Relatório de Atividades 

2014

42

EPC

Renováveis

A energia verde
cresce na América

A usina fotovoltaica de Honduras 
estará pronta para o verão de 2015

No seu compromisso com a susten-
tabilidade, a eficiência energética e o 
meio ambiente, a empresa apostou 
um ano mais no desenvolvimento de 
energias renováveis. A Isolux Corsán 
acumula um total de 629 MW de po-
tência instalada e em construção em 
centrais solares. O Grupo consolida 
este ramo de atividade graças a seu 
dinamismo na contratação em EPC, 
mas também, a sua capacidade de 
exploração dos parques.
A Isolux Corsán continua em 2014 
com sua política de expansão nes-
te negócio com a execução de três 
grandes projetos no continente ame-
ricano.
O primeiro deles foi a adjudicação de 
uma usina fotovoltaica de 61,48 MW 
em Honduras, concretamente, na re-
gião de Choluteca. O projeto conta 
com um orçamento de 93 M$ e gera-
rá ao redor de 150 postos de trabalho. 
Sua entrada em serviço espera-se 
para o verão de 2015.
Em 2014 a empresa também con-
cluiu diversos projetos de energia solar 
e eólica. Entre eles, quatro parques no 
Reino Unido, totalizando 87 MW, to-

dos eles em operação comercial, ao 
igual que a usina fotovoltaica de 66 
MW na cidade de Boshof na África 
do Sul, finalizada no verão passado e 
também em operação comercial.

O parque eólico de Loma
Blanca atualmente 
abastece quase 70.000
residências na Argentina

Usina solar
fotovoltaica

de Sol Orchard 
| Estados 

Unidos

A central solar de
Stradishall no Reino Unido
fornece energia a 8.000
famílias

n Quanto ao setor eólico, uma das quatro fases que 
constituem o projeto do Parque Eólico Loma Blanca, de 51 
MW, situado na província Argentina de Chubut, leva mais 
de um ano em operação e gera energia elétrica suficiente 
para abastecer anualmente o consumo de quase 70.000 
residências. No México fechou-se a contratação de dois 
novos projetos EPC: La Mesa e Ciudad Victoria, de 49,5 
MW cada um, situados no estado de Tamaulipas. Com 
previsão de entrada em operação para 2016. O orçamento 
de ambos os projetos atinge mais de 166 M de $.

Elevado desenvolvimento eólico

n Renováveis | Usinas solares

País MWp

Espanha 196

Itália 104

Reino Unido 102

África do Sul 66

Honduras (Em construção) 61

Peru 44

EUA 25

Japão (Em construção) 31

TOTAL 629

n Renováveis | Parques eólicos

País MW

Espanha (EPC-BOS) 482

Argentina (construídos) 51

Argentina (em construção) 150

México (construídos) 54

México (em construção) 99

TOTAL 836

Parque eólico de
Loma Blanca | 
Argentina
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Projeto
destacado Central de ciclo aberto em Khulna | Bangladesh

Energia para um país
Promotor: Governo de Bangladesh
Montante do contrato: 110 M€
Potência transmitida: 180 MW
População abastecida: 5 milhões de habitantes

Bangladesh está entre os nichos de 
mercado onde a Isolux Corsán está 
realizando uma política comercial de 
grande magnitude. O sétimo país mais 
populoso do mundo já conta com três 
projetos realizados pela Isolux Corsán.
O último foi a central de ciclo combina-

do de Bibiyana, adjudicado em 2014, 
que conta com um orçamento de 
213 M€. A este projeto há que somar 
a central de ciclo aberto em Khulna, já 
inaugurada e que abastece uma po-
pulação de cinco milhões de habitan-
tes, e a central de ciclo combinado de 

Siddhirganj, em execução, que gera 
uma potência de 340 MW. Estes três 
grandes projetos são parte do Plano 
de Desenvolvimento Energético de 
Bangladesh implementado pelo Go-
verno para obter a eletrificação total do 
país no horizonte de 2020.

Isolux Corsán já conta 
com três projetos de 
energia no país

A central
abastece uma
população de
5 milhões de
habitantes | 
Bangladesh

Esta é a
primeira obra da
Isolux Corsán no
país asiático | 
Bangladesh

Vista geral
da central

de ciclo aberto,
em operação
desde 2014 | 
Bangladesh

A central é ligada
à rede elétrica 
através de uma
subestação
da North-
West Power
Generation | 
Bangladesh

G
Galeria de

Obras Singulares
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Entre os principais
contratantes do mundo

Projetos no México, Brasil, Peru e Chile reforçam a
presença do Grupo na América Latina

A Isolux Corsán reafirma sua posição 
de liderança entre os principais ope-
radores do mundo em instalação de 
linhas de transmissão e distribuição 
de eletricidade de alta tensão.
O Grupo acumula ao redor de 
10.000 quilômetros de linhas cons-
truídas e é o terceiro contratante de 
T&D no mundo, de acordo com o 
ranking de TOP ENR, uma das pu-
blicações mais prestigiosas do setor 
da engenharia e construção.

EPC

T&D

Em 2014, a área de T&D consolidou 
sua presença na África e Índia com 
novos contratos e estabeleceu-
se na área do Golfo Pérsico com 
projetos de linhas e subestações 
no Kuwait para M.E.W. e na Arábia 
Saudita para S.E.C. O crescimento 
da divisão também se notou no con-
tinente americano.
A entrada da Isolux Corsán no Ca-
nadá, além do desenvolvimento do 
projeto WETT nos EUA, represen-

tam dois grandes acontecimentos 
na estratégia de expansão marcada 
pela empresa.
Outro dos exemplos emblemáticos 
da empresa é o México, onde a em-
presa conseguiu vários projetos de 
grande magnitude, entre eles um dos 
mais importantes é o Valle de México. 
O país asteca é um dos mercados 
estratégicos para o Grupo; a obten-
ção e a consolidação de obras faz 
parte do roteiro da Isolux Corsán.

Obras de 
instalação de 

linhas de T&D 
para a WETT 

| Estados 
Unidos

África
n A Isolux Corsán ganha terreno 
no continente africano. O Grupo 
conseguiu quatro novos contratos 
em Ruanda, Tanzânia e Uganda 
com um orçamento global de 
86 M€. A obtenção destas novas 
obras consolida sua atividade na 
zona e aumenta o número de ope-
rações que o Grupo desenvolve no 
continente.
Dentro do programa de desenvol-
vimento regional NELSAP estão os 
projetos da Ruanda e Uganda. Na 
Ruanda, a instalação e fornecimen-
to das novas subestações permitirá 
a ligação elétrica deste país aos 
países fronteiriços. Igualmente, a 
realização de novas subestações 
nas regiões ugandenses de Mia-
rama e New Mbarara permitirá a 
interligação elétrica do país com o 
Quênia. Por outro lado, na Tanzâ-
nia o Grupo será o encarregado 
do fornecimento e instalação dos 
sistemas de média e baixa tensão 
nos distritos de Njombe e da região 
de Ruvuma. O montante do projeto 
é de 26 M€ e será financiado pela 
Swedish International Develpment 
Agency (SIDA).

n T&D | Subestações

Projeto Tensão País

Lucala 220 kV Angola

Calingasta 500/132 kV Argentina

Porto Velho/Araraquara 600 kV CC Brasil

Juruparí 500/230 kV Brasil

Xingú 500/230 kV Brasil

Cottonwood 345 kV EUA

Qatrana 400/132 kV Jordânia

Rewa Road GIS 400/220 kV Índia

Mainpuri 765/400 kV Índia

Gurgaon/Sonepat 220/66 kV Índia

Buenavista 400 kV México

Aragão / Pensador Mexicano 230/115 kV México

Las Glorias GIS 400/115 kV México

Birembo/Shango/Gisenyi/Kibuye 220 kV Ruanda

Tishreen GIS 220/66 kV Síria

New Mbarara North/Bujagali/Tororo/New Mirama 220/132kV Uganda

n T&D | Linhas

Projeto Tensão Km País

Capanda - Lucala - Viana 400 kV 300Km Angola

Interligação Nea - Noa - Trecho Leste 500 kV 572Km Argentina

Interligação Comahue - Cuyo - Trecho Norte 500 kV 197Km Argentina

LXTE - Linhas do Xingu 500 kV 508Km Brasil

Serra da Mesa 2 - Luziânia - Samambaia - Paracatu- 
Emborcação

500 kV 678Km Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas Project 345 kV 605Km EUA

Mainpurí – Bara 765 kV 2X350km Índia

Pune – Sholapur 765 kV 160Km Índia

Narenda - Kudgi (Karnataka) 400 kV 185km Índia

Loyangalani -Suswa 400 kV 428Km Quênia

La Ventosa - Juile 400 kV 135Km México

Valle de México (Cabo enterrado) 230 /85 kV 26km México

Roudatain area project 275 kV 172km Kuwait

Os últimos
contratos
obtidos da
Isolux Corsán
na África 
perfazem um 
total de 86 
milhões de euros.
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T&D

América Latina
n Peru, México, Chile e Brasil são os países destacados 
nesta área.
No país andino, a Isolux Corsán obteve a concepção, o 
fornecimento e a construção de 630 km de linhas de 
transmissão entre Moyobamba-Iquitos de 220 kV e as 
subestações associadas. Esta obra permitirá um grande 
desenvolvimento na região proporcionando aos habitantes 
da área um serviço de eletricidade de alta qualidade e 
eficiência.
A empresa continua acrescentando quilômetros de linhas 
de transmissão no México, onde a Isolux Corsán assinou 
um novo contrato para o fornecimento, a construção e 
a instalação de quatro linhas enterradas de alta tensão, 
com um total de 26 km e 10 subestações. A Comissão 
Federal de Eletricidade adjudicou este projeto ao Grupo 
no montante de 90 M€, o maior projeto de T&D licitado no 
país nos últimos anos e um prazo de execução de um ano 
e cinco meses.
O avanço na América Latina é imparável. No Chile, a Isolux 
Corsán este ano conseguiu a adjudicação da construção 
de 212 km de linhas de transmissão de 500 kV entre as 
subestações de Maitencillo e Pan de Azúcar. O projeto é 
parte do Plano de Expansão denominado “Chile LT 2X500 
kV Cardones-Polpaico” que tem como objetivo fortalecer 
o Sistema Interligado Central entre a subestações de 
Cardones, ao sul de Copiapó e Polapaico, ao norte de 
Santiago do Chile.
Com o ‘Projeto Amazonas’ a Isolux Corsán mantém sua 
presença no Brasil. Em 2014 a empresa continuou com 
a ampliação da obra assim como o desenvolvimento de 
outros projetos de transmissão no país.

EUA e Canadá
n Enquanto nos EUA a Isolux Corsán continua mantendo 
sua presença com a construção de 605 km de linhas de 
transmissão de 345 kV no Estado do Texas, a empresa 
continua sua expansão na América do Norte com a adjudi-
cação do seu primeiro projeto no Canadá.
Esta adjudicação representa um acontecimento para 
a empresa que consegue estar presente em um dos 
mercados mais importantes do mundo. O projeto consiste 
na construção das linhas de transmissão de 230 kV que 
ligarão as estações de Martensville e North Saskatoon, em 
conjunto com as que o farão com as estações de Aberde-
en e Wolverine. Esta nova obra possibilitará que a energia 
que chegue à cidade não proceda somente do sul.

Oriente Médio 
n Na sua estratégia de expansão para o exterior, a Isolux 
Corsán apresenta Oriente Médio como uma aposta de 
futuro. A T&D começou a ter uma importante presença na 
Índia, concretamente em Gurgaon, onde se encontra a 
sede da empresa. A Isolux Corsán conseguiu a adjudica-
ção de três projetos de linhas de transmissão. Dois dos 
três projetos começaram sua execução este ano.
A Arábia Saudita entra na carteira da Isolux Corsán por 
intermédio da T&D. O projeto conta com um orçamento 
de 40 M$ e um prazo de execução de 27 meses. A obra 
consistirá na concepção, fornecimento, construção, insta-
lação e implementação de duas novas subestações e as 
alterações na subestação existente em Al-Uqair.
No Kuwait, a Isolux Corsán continuou, este ano, com a 
construção de 172 km de linhas de tensão. O projeto é 
fundamental para os planos de expansão e progresso do 
país. A nova linha de transmissão conectará a usina de ge-
ração de Subiya a diversas regiões importantes e a novas 
cidades no Kuwait.

Obras de instalação
de linhas de
T&D sobre o rio
Amazonas | Brasil

Linha de
transmissão que
conectará 
Subiya
a diversos
pontos do país 
| Kuwait
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Consolidação nos 
mercados estratégicos 

As infraestruturas do transporte ferroviário na 
América Latina, fundamentais para a divisão 

A divisão de Instalações, Manutenção 
e Serviços da Isolux Corsán consolidou 
sua posição em países estratégicos 
como o Brasil e Índia. Presente em 
23 países da América, Europa, África 
e Ásia, destaca sua especialização 
na execução de instalações elétricas, 
mecânicas, de sinalização e comunica-
ções, segurança, climatização e sanea-
mento, entre outras. 

Infraestruturas do transporte  
Este ano as infraestruturas ferroviárias 
serão de novo as protagonistas com 
grandes projetos na Índia, México 

EPC

Instalações

O trem interurbano México-
Toluca e o metrô de São
Paulo reforçam a presença
na América Latina

ou Brasil. No Brasil, o Grupo será o 
encarregado da instalação e imple-
mentação do sistema de eletrificação 
de tração e sistemas auxiliares para 
as linhas do metrô L15 e L17, para 
a Companhia Metropolitana de São 
Paulo.
Na Índia, a obra do metrô de Déli para 
a D.M.R.C. começou em 2014. A 
empresa está realizando a concep-
ção, instalação e implementação de 
três subestações de tração no valor 
de 25 M€. A Isolux Corsán também 
é a encarregada da concepção e ins-
talação de um sistema de ventilação, 

proteção contra incêndios e controle 
ambiental para a D.M.R.C.
A adjudicação do trem interurbano 
México-Toluca é outro grande aconte-
cimento nesta divisão já que a Isolux 
Corsán se posicionou como o segun-
do grupo que proporcionará maior as-
sistência ao projeto. A função da em-
presa será focalizada na realização das 
subestações de tração, construção 
da catenária e do sistema de energia, 
onde se realizarão as subestações de 
iluminação e equipamentos em linha.
O Grupo também tem uma destaca-
da atividade na Espanha com a adju-

dicação e execução de dois projetos 
para as obras da alta velocidade em 
Pajares, que perfazem um montante 
de mais de 27 M€, são as mais des-
tacadas.
Outro projeto estratégico na Espanha 
é a nova subestação de tração multi-
tensão RENFE-Valladolid.

Outras instalações
As instalações eletromecânicas para 
as mini-centrais da Ferroatlântica em 
Xallas proporcionará uma distribuição 
elétrica aos municípios galegos da 
Costa da Morte.

As instalações do clima e eletricida-
de nos três edifícios da Faculdade 
de Medicina de Granada estão sen-
do executados a bom ritmo. Para a 
distribuição de água fria e quente de 
climatização foram instalados mais de 
17 km de tubos de aço preto e uma 
sala de bombas e permutadores com 
todos os coletores de impulsão e re-
torno de água quente e água fria.
A instalação elétrica, por sua vez, 
consta de um centro de transforma-
ção onde há dois transformadores 
de isolamento seco de 1.250 kVA 
cada um deles, duas células de linha 

e duas células de proteção de trans-
formador.
Por último, há que destacar a con-
clusão em 2014 das instalações de 
segurança ativa e instalações espe-
ciais para o novo centro penitenciário 
de Ceuta e a reforma das instalações 
eletromecânicas do Hotel Tryp Los 
Gallos em Córdoba. As outras divi-
sões da área conseguem manter-
se no mesmo nível de trabalho que 
em anos anteriores. A confiança no 
Grupo para a manutenção das insta-
lações consolida, um ano mais, a po-
sição de referência da Isolux Corsán.

Obras para a
construção do
metrô de Nova
Déli | Índia

Instalações no
túnel do trem

de alta velocidade 
de Pajares | 
Espanha

n Instalações
Projeto Tipo País

Catenária para o bonde de Mostaganem da Enterprise Metro D’Alger Infraestruturas do Transporte Argélia

Sistemas de alimentação elétrica e auxiliares para as linhas 15 e 17 do metrô de São Paulo Infraestruturas do Transporte Brasil

Sistemas de controle, automatização e proteção contra incêndios Porto Bahía Controle e Sistemas e Watsegur Colômbia

Telecomunicações, sinalização, segurança e manutenção TAV Albacete - Alicante Infraestruturas do Transporte Espanha

Nova subestação de tração multitensão RENFE - Valladolid Infraestruturas do Transporte Espanha

Subestação elétrica de tração e centros de autotransformação, telecomando de energia trecho La Robla Infraestruturas do Transporte Espanha

Instalações de detecção de incêndios e ventilação centro penitenciário de Albolote (Granada) Controle e Sistemas e Watsegur Espanha

Instalação de segurança no centro penitenciário de Daroca (Saragoça) Controle e Sistemas e Watsegur Espanha

Instalações de segurança ativa e instalações especiais para o novo Centro Penitenciário de Ceuta Controle e Sistemas e Watsegur Espanha

Instalações eletromecânicas para as mini-centrais da Ferroatlântica em Xallas Instalações singulares Espanha

Instalações eletromecânicas Hotéis Sol Meliá Instalações singulares Espanha

Instalações eletromecânicas Faculdade de Medicina do Campus Tecnológico da Saúde de Granada Instalações singulares Espanha

Instalações de ventilação, PCI e ambientais Metrô de Déli Infraestruturas do Transporte Índia

Subestações de tração e auxiliares Metrô de Dlehu (D.M.R.C.) Infraestruturas do Transporte Índia

Empreitada de Eletrificação do Troço Caíde Marco, da Linha do Douro Infraestruturas do Transporte Portugal

Instalações eletromecânicas CPD de Portugal Telecom em Covilhã Instalações singulares Portugal
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Concessões

Rodovias

Expansão nos
Estados Unidos 

A Isolux Corsán entra no mercado das concessões
de rodovias dos USA com a concessão da I-69

A área de concessões de rodovias 
reúne 1.643 quilômetros de rodovias 
dos quais 1.476 km se encontram 
em exploração e 167 em construção.
O grande acontecimento da empresa 
em 2014 foi a imersão do Grupo no 
mercado estadunidense, que abre a 
porta para um mercado difícil para as 
empresas espanholas. No ano pas-
sado, a Isolux Corsán, através da sua 
filial Isolux Infrastructure, assumia a 
concessão da I-69 em Indiana para 
a construção, operação e manuten-
ção de 34 quilômetros em regime de 
concessão durante 35 anos. Esta via 
une Indianápolis ao sul do estado de 
Indiana. Embora os trabalhos já te-
nham começado, não será até 2016 
quando se abra ao público.

A empresa completou sua primeira 
emissão de bônus nos EUA para finan-
ciar a construção da rodovia em julho. O 
montante foi de 252 M$ com diferentes 
parcelas de vencimentos, cujo grosso 
se situa entre os anos de 2034 e 2046.

Financiamento de ativos no México
No México, a Isolux Corsán administra 
em regime de concessão duas rodo-
vias, Saltillo-Monterrey e Saltillo Norte 
e Perote-Banderilla e Rodoanel Xalapa, 
de 95 e 60 km de extensão respecti-
vamente, por um período de 45 anos. 
O refinanciamento da primeira rodovia, 
realizado em 2013, recebeu em 2014 
o prêmio Project Finance Deal of the 
Year 2014 por parte da prestigiosa 
publicação World Finance. A dupla 

O Grupo conta com 1.643
quilômetros de rodovias 
em concessão no Brasil, 
Índia, México, Espanha e 
nos EUA

emissão de bônus conseguiu um total 
de 252 M€ por um prazo aproximado 
de 25 anos. Este fato posicionou-se 
como um dos acontecimentos mais 
importantes no financiamento de ati-
vos de rodovias no mercado de capi-
tais mexicanos em 2013.
A Índia continua sendo o país onde 
o Grupo acumula o maior número de 
quilômetros de rodovias em conces-
são, concretamente 710 quilômetros. 
Este valor credencia a Isolux Corsán 
como o maior gestor europeu de con-
cessões de rodovias do país. O Brasil 
é o segundo país onde a empresa tem 
maior presença com 680 quilômetros 
de rodovias em concessão, que se 
dividem em duas rodovias, BR 116 e 
BR 324, ambas no estado da Bahia.

n Rodovias em concessão
Rodovias Km País

BR 116 - BR 324 Bahia 680 Brasil

Autovía A4, trecho Madri - Ocaña 64 Espanha

I-69 Trecho Bloomington-Martinsville 34 EUA

NH-1 Panipat-Jalandhar 291 Índia

NH-2 Varanasi-Aurangabad 192 Índia

NH-6 Gujarat-Maharashtra Border-Surat-Hazira Port 133 Índia

NH8 Kishangarh-Ajmer-Beawar 94 Índia

Saltillo-Monterrey e Saltillo Norte 95 México

Perote - Banderilla e rodoanel Xalapa 60 México

Praça de pedágio
na rodovia
NH-8 | Índia

Trecho da
rodovia
BR-11 | Brasil
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Concessões

Linhas de 
Transmissão

O refinanciamento 
da WETT de 645 M$ 
consolida a presença do 
Grupo nos EUA

A Isolux Infrastructure, filial do Grupo, 
administra um total de 5.959 km de 
linhas de transmissão em nove con-
cessões no Brasil, Índia e Estados 
Unidos, das quais 69% se encontram 
em exploração.
Um ano mais, o papel protagonis-
ta desta área é do Brasil. O projeto 
Amazonas, que representou a cons-
trução de 1.191 km de linhas de 
transmissão de alta tensão de 500 
e 230 kV, é uma das obras mais 
complexas desenvolvida pela Isolux 
Corsán, tanto por suas dimensões 
quanto pelas dificuldades do território, 
em plena região amazônica. Depois 
do início da operação em janeiro de 
2014, o balanço deste primeiro ano 
de existência foi satisfatório e a em-
presa continua trabalhando em um 
esforço para proporcionar o melhor 
serviço. Por exemplo, a região do 
norte já se aproveita da rede nacio-
nal ao unir dois geradores de energia 
entre a subestação de Macapá e 
Laranjal do Jari, entre outras muitas 
ampliações mais.
O trabalho faraônico do projeto Ama-
zonas sempre levou em conta o am-
biente e é que a sustentabilidade do 
projeto traduziu-se em um grande 
reconhecimento internacional. A obra 
foi finalista na primeira edição dos 
Prêmios Infraestrutura 360º organiza-
dos pelo BID e também participou no 
Seminário Internacional de CIGRE no 
Canadá.

Além do rio Amazonas, no Brasil, o 
Grupo continua com a construção da 
linha Taubaté que já conta com 74% 
da construção concluída. Por outro 
lado, a linha Itacaiúnas conseguiu em 
julho a licença prévia pela que se re-
conhece o projeto apto em matéria 
ambiental.
Nos Estados Unidos, o refinanciamen-
to com 645 milhões de dólares do 
projeto WETT impulsionou a empresa 
no território americano. Este fato é du-
plamente importante. Por um lado, a 
Isolux Infrastructure salda positivamen-
te sua primeira emissão de bônus no 
mercado estadunidense e, por outro, 
é a primeira empresa espanhola em 
entrar no mercado de transmissão 
elétrica nos EUA.
Por último, a entrada de COFIDES na 
participação da concessão na Índia, 
com 17,8%, apoia a atividade da Iso-
lux Infrastructure no país. Os 1.512 km 
de linhas de transmissão elétrica no 
estado de Uttar Pradesh constituem 
o maior contrato de concessão nesta 
área concedido na Índia e o primeiro 
obtido por uma empresa estrangeira. 
As obras deste projeto prosseguem 
por bom caminho.

O projeto do Amazonas,
finalista na primeira
edição dos Prêmios
Infraestrutura 360º do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)

n Linhas de transmissão em concessão
Linhas Km País

JTE - Jauru Transmissora de Energia 940 Brasil

IENNE - Interligação Elétrica Norte e Nordeste 720 Brasil

LMTE - Linhas de Macapá 683 Brasil

LXTE - Linhas de Xingu 508 Brasil

LITE – Linhas Itacaiúnas 563 Brasil

LTTE - Linhas de Taubaté 247 Brasil

CPTE - Cachoeira Paulista 181 Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 EUA

SEUP - South East Uttar Pradesh 1.512 Índia

Isolux Corsán
aborda mais de
1.000 km de linhas
de transmissão
do trecho que une
Macapá e Manaus  
| Brasil

Amazonas,
o sucesso da
superação
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Concessões

Energia
Solar

Fotovoltaica

Fortalecendo
a estrutura
financeira

O Grupo consegue a entrada da empresa japonesa 
Sojitz no projeto do Peru com 49% de participação

O Grupo T-Solar, filial da Isolux Infras-
tructure desde 2011, administra o 
negócio solar fotovoltaico no Grupo, 
com uma capacidade instalada de 
326 MW em operação e desenvolvi-
mento. Nesta área o Grupo está pre-
sente em países de três continentes. 
Suas atividades localizam-se na Es-
panha, Itália, Peru, EUA, Porto Rico, 
Índia, Japão e México.
O ano de 2014 caracterizou-se por 
reforçar a posição da Isolux Corsán à 
escala internacional e consolidar sua 
presença no mercado da energia so-
lar fotovoltaica. A contribuição em 49% 
da empresa japonesa Sojitz no projeto 
do Peru fortalece o posicionamento 
do Grupo na América Latina.
As duas centrais localizadas em Are-
quipa geram energia para 80.000 pes-
soas com o que isto significa para o 
desenvolvimento da zona.
Na sua estratégia de expansão inter-
nacional, a Isolux Corsán fechou a 
estrutura de financiamento do projeto 
de ‘El Centro’ na Califórnia (EUA) com 
o Banco Santander e North American 
Development Bank. A usina, primeiro 
projeto construído e administrado pela 
empresa nos EUA, está há um ano em 
operação e produz 55 GWh ao ano.
Entretanto, a consolidação no Japão 
chega através do primeiro projeto de 
36 MW na usina Gunma. Por outro 
lado, também se iniciou o processo 
de refinanciamento dos ativos da Es-
panha e Itália e a administração, tanto 

das centrais nestes países, quanto 
daquelas que a empresa possui no 
Peru, Índia e EUA para melhorar os 
indicadores fundamentais de desen-
volvimento, como a disponibilidade.
As centrais fotovoltaicas do Grupo T-
Solar geraram 421 GWh de energia 
em 2014, equivalentes ao consumo 
elétrico médio anual de uma popula-
ção de 731.000 habitantes.
O Grupo T-Solar tem habilitado, em 
seus escritórios centrais de Madri, um 
Centro de Gestão da Energia (CGE) 
que permite supervisionar continua-
mente e, em tempo real (24 horas ao 
dia, os 365 dias do ano), o funciona-
mento de cada uma das centrais loca-
lizadas em qualquer parte do mundo.

A Isolux Corsán fecha a
estrutura de financiamento
do projeto do Centro nos 
EUA com o Banco 
Santander e o North 
American Development
Bank

n Usinas de ESF em concessão
País Centrais Capac. (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

As centrais fotovoltaicas
do Grupo T-Solar 
geraram 421 GWh de
energia em 2014

A usina solar
fotovoltaica
de Majes e La
Joya dispõem
de 44 MW de
capacidade 
| Peru

Centro de
controle de
usinas solares
fotovoltaicas em
Madri | Espanha
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G
Galeria de

Obras Singulares

Seção 5 da Rodovia I-69
Indiana, Estados Unidos

Indianápolis

Evansville

Bloomington

Martinsville

Mapa de trechos

Final
do trecho

Início do trecho

Bloomington

Martinsville

ZONA 3
7,8 milhas

ZONA 2
7,8 milhas

ZONA 1
5,5 milhas

 ZONA 1
 Trecho: Seção urbana.
 Localização: Início do projeto até a interseção
  com a rodovia SR46.
 Obras: Aumento de uma faixa em cada sentido.
  Reabilitação e reforço do pavimento.
  Ampliação de acostamentos.

 ZONA 2
 Trecho: Transição para zonas rurais.
 Localização: Estende-se até o novo trevo de ligação de  
  Sample Road.
 Obras: Aumento de uma faixa em cada sentido.
  Reabilitação e reforço do pavimento.
  Ampliação de acostamentos.

O projeto da Seção 5 da I69 faz parte do Corredor 2 I69 "Evansville a Indianápolis"
Estende-se entre Bloomington (condado de Monroe, IN) ao sul de Martinsville (Condado de Morgan, IN),
ao longo de 21 milhas da atual rodovia estadual SR37.
O objetivo principal do projeto é o de adaptar a SR37 às normas ‘Interestatal Freeway’.

Novo trevo de ligação 

Novo caminho 
multi-usos na ponte

Nova passarela elevada

Rodovias de acesso Rodovias de acesso

Rodovias de acesso

Nova passarela elevação

Novo trevo de ligação 

Rodovias de acesso

Novo trevo de ligação

Rodovias de acessoRodovias de acesso

Rodovias de acesso

Rodovias de acesso Rodovias de acesso

Indian Creek
Limite da Seção 5

Principais melhorias

l Ampliação de acostamentos
l Reabilitação do pavimento
l Pontes
l Iluminação
l Melhorias na drenagem

Principais melhorias

l Reabilitação do pavimento
l Pontes
l Iluminação
l Melhorias na drenagem
l Ampliação de uma faixa por
    pista por canteiro

Principais melhorias

l Reabilitação do pavimento
l Pontes
l Iluminação
l Melhorias na drenagem
l Estética de pontes
l Ampliação de uma faixa por
    pista por canteiro
l Cortinas acústicasCortina acústica 1ª 

Novo trevo de ligação 

Novas faixas auxiliares

Cortina acústica 2ª 

Cortina acústica 3ª

Novo trevo de ligação

Seção 4

Limite de Seção 5

Fases de construção
iniciais

Construção Fase 1
Construção Fase 2
Construção nova ponte
Nova cortina acústica

Nova passarela elevada

Zonas ajardinadas

Números do projeto
Investimento: 400 M$
Início das obras: último trimestre 2014
Fim das obras: outubro 2016
Cliente: Indiana Finance Authority

Pormenorização do 
trabalho por zonas

 ZONA 3
 Trecho: Seção rural.
 Localização: Estende-se até o final do projeto.
 Obras: Reabilitação e reforço do pavimento
  Ampliação de acostamentos.
  Reabilitação e / ou ampliação de 19
  estruturas existentes.
  Construção de 12 novas estruturas

á

Concessões

Projeto
destacado
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Concessões

Estacionamentos

Impulso ao
crescimento com
novos investidores

A Isolux Corsán destinará 100 M€ para 
a aquisição de novos estacionamentos na Espanha

A Isolux Corsán afirma-se como um 
dos principais operadores da Espa-
nha na promoção e exploração de 
estacionamentos públicos e priva-
dos. O Grupo já conta com mais de 
27.000 vagas de 52 estacionamen-
tos distribuídos em 29 cidades espa-
nholas, ultrapassando os 4 milhões 
de usuários.
Este ano de 2014, a Isolux Corsán 
fechou um acordo com um fundo 
de investimento para desenvolver 
conjuntamente o negócio. A firma de 
investimento injetou 100 milhões de 
euros sob a forma de empréstimo 
destinado integralmente a elevar a 
carteira de ativos da sociedade nos 
próximos anos.
Como parte da operação, em 2014 
ampliou-se a carteira com 3.560 va-
gas de estacionamento em Valência 
e Barakaldo.
A Isolux Corsán continuou apostando 
nos contratos de gestão. Como em 
anos anteriores, a empresa fechou 
dois novos contratos com a Prefeitura 
de Bilbau e com a Secretaria da Jus-
tiça do Governo das Canárias, que 
reforçam sua presença em ambas as 
comunidades.

As atividades principais da empresa 
são a promoção e exploração de es-
tacionamentos em rotação, a gestão 
de estacionamentos em superfície 
(zona O.R.A.) e a gestão de vagas 
de estacionamento para residentes.
Os estacionamentos do Grupo dis-
põem dos mais modernos sistemas 
de controle e vigilância para oferecer os 
níveis de segurança mais elevados aos 
seus usuários. Os aplicativos tecnológi-
cos utilizados permitem monitorar e oti-
mizar a gestão do estacionamento tan-
to de suas próprias instalações quanto 
do centro de operações da empresa.
Graças ao avançado sistema de 
controle remoto, e perante a qual-
quer incidência que ocorrer, os tem-
pos de resposta obtidos de qualquer 
dos centros de telecontrole implan-
tados, são mínimos.
Além disso, a Isolux Corsán conta 
com um sistema de gestão integra-
do em todos os seus processos 
cuja metodologia garante o planeja-
mento e o acompanhamento de to-
dos os aspectos relacionados com 
a qualidade, o sistema de gestão 
ambiental, e de segurança e saúde 
em todos os seus estacionamentos.

A Isolux Corsán fechou
um acordo com um
parceiro para desenvolver
conjuntamente a área de
estacionamentos e reforçar
sua liderança no setor

A firma de investimento
Injetou 100 M€ sob a 
forma de empréstimo 
destinado integralmente a 
elevar a carteira de ativos
da sociedade

Os
estacionamentos
da Isolux Corsán
em exploração
ultrapassam as
27.000 vagas
| Espanha

Estacionamento da Cidade da Justiça em
Las Palmas de Grã Canária  | Espanha
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Com o foco
na América Latina

O primeiro módulo de Loma Blanca 
gera energia para abastecer a 70.000 residências

A área de Concessões da Isolux Cor-
sán completa-se com outros projetos 
importantes que a empresa administra 
diretamente e que são apresentados 
como uma aposta estratégica e de fu-
turo. A Isolux Corsán colocou seu foco 
na América Latina com o desenvolvi-
mento de três projetos importantes.
A concessão da linha de transmissão 
de Moyobamba-Iquitos no Peru foi o 
acontecimento mais destacado em 
2014. No passado mês de outubro, 
a empresa assumia o contrato para 
a construção e gestão de uma linha 
de transmissão de 220 kV com uma 
extensão aproximada de 594 km. A 
concessão será de 30 anos a partir 
do momento em que começar sua 
operação que, de acordo com o ca-
lendário previsto, será em 2019. Para 
o desenvolvimento e construção do 
projeto o Grupo conta com 52 meses 
a partir do dia da assinatura do con-
trato. 
Esta obra representará um antes e um 
depois na região. Iquitos é a quinta 

cidade mais importante do país com 
uma população de 463.000 habitan-
tes. Esta linha de transmissão permitirá 
que se conecte ao sistema nacional 
do Peru, o Sistema Elétrico Interco-
nectado Nacional (SEIN).
O segundo destes três projetos é o 
de Loma Blanca na Argentina. Este 
projeto é erigido como o parque eó-
lico mais importante do país e, mais 
ainda, como um dos mais importantes 
da América do Sul. No âmbito deste 
projeto, 2014 será lembrado como o 
primeiro ano em que um dos quatro 
módulos que constituem o Parque Eó-
lico começou a operar.
Nesta primeira fase, a potência gera-
da por este primeiro módulo produz 
energia suficiente para abastecer o 
consumo anual de quase 70.000 
residências e evitará a emissão à at-
mosfera de umas 128.000 toneladas 
anuais de CO2. Uma vez concluída a 
totalidade da obra, que contará com 
17 aerogeradores, sua capacidade de 
geração será de 200 MW.

Concessões

Outras 
concessões

A firma de investimento
injetou 100 M€ sob a 
forma de empréstimo
destinado integralmente a
elevar a carteira de ativos
da sociedade

Projeto
ferroviário ADIF-
Albali
| Espanha

n Principais projetos
Projetos em exploração

Loma Blanca Argentina Eólico

ETE Aragão Espanha Estação de Tratamento de Água de Esgotos

ETE Laxe Espanha Estação de Tratamento de Água de Esgotos

ETE Camariñas Espanha Estação de Tratamento de Água de Esgotos

Delegacias Mossos d’Esquadra Espanha Direito de superfície

Hospital de Burgos Espanha Participação capital 5,2%

Canal de Navarra Espanha Participação capital 10%

ADIF-ALBALI Espanha Participação capital 7,5 %

Projetos em construção

Cidade da Justiça em Córdoba Espanha Direito de superfície

Projetos em desenvolvimento

Lote H Leilão Brasil T&D

Moyobamba-Iquitos Peru T&D

Molloco Peru Usina Hidrelétrica 

O parque eólico
de Loma Blanca

terá uma
capacidade de

geração de
200 MW  

| Argentina

O terceiro grande projeto situa-se no 
Peru.  A Isolux Corsán adjudicou-se a 
construçãp e exploração do Sistema 
Hidrelétrico de Molloco, localizado na 
região de Arequipa. Este projeto é um 
dos mais ambiciosos que se desen-
volverão no Peru nos próximos  anos. 
O investimento para esta obra ultra-
passa os 1.000 M$. A central, que 
se espera esteja em operação  em 
2020, terá uma capacidade de gera-
ção de 300 MW, cobrirá a necessida-
de urgente dos projetos de desenvol-
vimento mineiro, industrial e comercial
da região sul do país.
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Enfrentando os 
desafios com prudência

Um Pacto Global

O Grupo realiza um desenvolvimento ativo da sua 
RSE em todos os ambientes em que opera

Não existem barreiras para o compromisso 
com os Direitos Fundamentais

O ambiente global e complexo em 
que a Isolux Corsán opera impõe 
desafios específicos à gestão da 
Responsabilidade Social Empresa-
rial do Grupo. A empresa trabalha 
comprometida com o ambiente no 
desempenho de suas atividades 
econômicas, sociais e ambientais.
Durante 2014, a coordenação da 
aplicação dos padrões internacio-
nais que regem a RSE corporativa 
da Isolux Corsán foi realizada de 
maneira minuciosa, levando em 

da empresa às características locais 
onde opera. A Isolux Corsán, na sua 
estratégia de internacionalização, 
empreendida há mais de uma déca-
da, também procura envolver seus 
fornecedores no cumprimento dos 
Princípios dos Direitos Humanos.
Neste sentido, os sistemas de ges-
tão da qualidade, meio ambiente e 
segurança e saúde corporativos 
continuam consolidando-se como 
ferramentas eficazes para envolver o 
pessoal local e os fornecedores de 
cada país na adoção de medidas de 
prevenção da segurança e saúde 
no trabalho, prevenção e redução 
da poluição, e colaboração com as 
comunidades que nos acolhem.
O pacto assinado entre as Nações 
Unidas e a Isolux Corsán traduz-se 
em um trabalho diário de compro-
misso, respeito e difusão dos se-
guintes dez princípios para que se 
traduza em um cumprimento efeti-
vo. Estes dez princípios são a maior 
iniciativa voluntária de responsabili-
dade social empresarial no mundo. 
Sua rede está presente em mais de 
130 países e conta com 10.000 en-
tidades signatárias.

O grau de implicação do Grupo para 
seus trabalhadores é total. A empre-
sa desenvolve sua cultura corpora-
tiva levando em conta as pessoas 
que a integram tanto no âmbito 
nacional quanto internacional. Igual-
mente, a Isolux Corsán tem um com-
promisso firme com as populações 
locais onde opera e presta especial 
interesse na defesa dos direitos fun-
damentais contemplados no Pacto 
Global das Nações Unidas.
A Isolux Corsán, pelo quarto ano 
consecutivo, ratificou o compromis-
so com os Dez Princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas. A vo-
cação de empresa global provocou 
uma maior sensibilidade por parte 

conta também as singularidades 
dos países onde opera. Os siste-
mas de auditoria utilizados enfren-
tam, como vem acontecendo há 
anos, as dificuldades associadas 
à diversidade normativa que admi-
nistra um Grupo de caráter global, 
como a Isolux Corsán. Igualmente, 
o compromisso dos integrantes da 
equipe de trabalho da empresa é 
fundamental para continuar avan-
çando em matéria de RSE.

RSE

Nossa
RSE

A empresa trabalha
pelo compromisso
firme no desempenho
de suas atividades
econômicas, sociais e
ambientais

Pelo quarto ano
consecutivo, a Isolux
Corsán ratificou o
compromisso com os
Dez Princípios do Pacto
Global das Nações
Unidas

Os princípios
do Pacto

•	As empresas devem apoiar 
e respeitar a proteção dos 
direitos humanos fundamentais 
reconhecidos universalmen-
te, dentro de seu âmbito de 
influência.

•	As empresas devem garantir 
que suas empresas não são 
cúmplices da vulneração dos 
direitos humanos. 

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

•	As empresas devem apoiar a 
eliminação de qualquer forma 
de trabalho forçado ou realizado 
sob coação. 

•	As empresas devem apoiar a 
erradicação do trabalho infantil.

•	As empresas devem apoiar 
a abolição das práticas de 
discriminação no emprego e 
ocupação. 

•	As empresas devem manter 
uma abordagem preventiva que 
favoreça 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 trabalhar 
em contra da corrupção em 
todas suas formas, incluídas a 
extorsão e o suborno.
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A gestão de expatriados, um desafio 
em nossa internacionalização
A mobilidade geográfica
aumentou em 35 %

A crescente projeção exterior e ex-
pansão global da Isolux Corsán obri-
gou a empresa a enfrentar importan-
tes desafios na administração dos 
Recursos humanos. Um dos princi-
pais desafios aos quais se enfrenta é 
a mobilidade geográfica do seu qua-
dro de pessoal à escala internacional.
Em 2014, a administração do pes-
soal expatriado, pessoas-chave na 
organização, aumentou em 35 %.
Dentro de sua política de expansão, 
em 2014 a Isolux Corsán expandiu 

RSC

Recursos 
humanos

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Pessoal expatriado em 2014

Europa
América
África
Asia

6
131
123
98

sua área de atuação para países 
como Eslováquia, Reino Unido, Ru-
anda, Senegal, Tunísia, Omã ou  
Kuwait. Com estes novos países a 
empresa já está presente, graças a 
seus projetos, em mais de 40 países 
em quatro continentes.
Uma parte crucial, e a que mais valor 
proporciona no processo de interna-
cionalização das pessoas, foi o desen-
volvimento de uma homogênea, ade-
quada e correta política de expatriação.
Um plano global que coleta os parâ-
metros básicos globais de atuação e 
que permite avaliar, em seu sentido 
mais amplo, o significado de mobili-
dade internacional.
Por sua vez, o peso do negócio in-
ternacional do Grupo e a evolução 

do mesmo, faz com que a distribui-
ção do capital humano tenha muda-
do no que diz respeito a 2013. Áfri-
ca e Ásia são os continentes onde 
se cresceu de forma substancial. 
Desta maneira, a distribuição do 
pessoal é descrita como indica o 
gráfico em anexo.
O crescimento do capital humano 
da empresa foi realizado em virtude 
dos valores éticos da empresa, com 
o propósito de criar uma base e de-
senvolver critérios de diversidade e 
integridade. Uma amostra disso é o 
aumento da percentagem em con-
tratação de mulheres em relação a 
homens. À escala global, mais de 
75 % são trabalhadores com contra-
tos de duração indeterminada.

n Distribuição do pessoal expatriado

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

América
África
Ásia
Europa

43 %
9 %

17 %
31 %

A Empresa está
presente em mais de
quarenta países em quatro
continentes
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RSE

Recursos 
humanos

Do ponto de vista da Isolux Corsán, que-
remos contar com o melhor pessoal, o 
mais qualificado, e com alta motivação 
em desenvolver sua carreira no Grupo. 
Assim sendo, ao longo de 2014 desen-
volveu-se, partindo do departamento 
de Recursos Humanos, o programa 
Talent Train, dirigido a recém-licenciados 
em Ciências Econômicas e Empresa-
riais com alto potencial e um nível muito 
alto de inglês e outros idiomas.
O objetivo do programa é dar uma 
oportunidade aos jovens para realizar 
sua carreira profissional em nossa em-
presa, adquirindo uma visão transversal 
da mesma e aplicando os conheci-
mentos e habilidades desenvolvidas 
em um projeto internacional.

Depois de um exigente processo de 
seleção, em que participaram mais 
de 100 pessoas, os profissionais que 
fizeram parte do programa desen-
volveram competências funcionais 
críticas para o negócio. Também, in-
teriorizaram os valores corporativos e 
aprenderam o funcionamento de um 
negócio complexo e exigente como o 
da Isolux Corsán.
Em uma primeira etapa, de um ano de 
duração, os profissionais seleciona-
dos estiveram imersos em um progra-
ma de formação sob a supervisão de 
tutores que lhes guiaram e avaliaram 
seu desempenho periodicamente. 
Nesta etapa inicial passaram por áreas 
como Controle de Gestão, Administra-

ção Corporativa, Finanças, Controle 
de Custos, Auditoria Interna e Adminis-
tração de Obra/Projeto. Em todas es-
tas áreas os jovens tiveram que realizar 
contribuições de valor para continuar 
vinculados ao programa. Igualmente, 
foram interiorizando os procedimen-
tos e processo-chave da empresa e 
desenvolveram suas competências e 
habilidades.
Após a finalização do período de 
aprendizagem, todos aqueles que 
finalizaram com sucesso, nesta pri-
meira edição atingiu 70 % dos parti-
cipantes, conseguiram um posto de 
trabalho na estrutura de países como 
Tunísia, Angola, Índia, Bangladesh, 
Brasil ou Espanha.

Desenvolvimento de uma carreira
profissional na Isolux com Talent Train

Durante 2014 foi desenvolvido um pla-
no de formação que procurou avançar 
no relativo a conteúdos e modalidades.
À escala de conteúdos, tratou-se de 
dar solução a todas as necessidades 
existentes derivadas, na maioria das ve-
zes, da realidade internacional do negó-
cio da empresa. Nesta linha ampliaram-
se a variedade das ações formativas e 
tratou-se de homogeneizar as práticas 
de gestão. Deste modo, durante 2014 
formou-se fundamentalmente em cin-
co categorias de conteúdos.
Foi especialmente significativo, no que 
diz respeito a 2013, o crescimento das 
horas dedicadas à formação em habili-
dades (negociação, liderança, trabalho 
em equipe, tomada de decisões e re-
solução de problemas) e em finanças 
(orientando a formação para o cum-
primento de padrões internacionais, 
assim como para a geração de uma 
cultura de otimização financeira). Igual-
mente, a sólida presença internacional 
da empresa consolidou de maneira es-
sencial a formação em idiomas. Assim, 
as ações formativas sobre prevenção 

de riscos trabalhistas são fundamentais 
também como consequência da con-
solidação de novas temáticas e apro-
ximações técnicas após os últimos 
exercícios, em que se abordou um 
plano estratégico de cobertura total de 
conhecimento sobre riscos trabalhistas.
À escala de modalidades, a Isolux 
Corsán aumentou a quantidade de 
horas de formação ministradas atra-
vés de plataformas online. A descen-
tralização do capital humano que se 
dá na empresa acarreta uma mudan-
ça de tendência.
Em 2014, a formação online repre-
sentou 32,4 % do total de horas de 
formação realizadas. Este formato de 
cursos permite estandardizar o con-
teúdo, de maneira que se transmite 
exatamente a mesma informação 
embora os participantes estejam lo-
calizados em diferentes centros. Tam-
bém permite uma grande flexibilidade 
na hora de estruturar a dedicação 
pessoal à formação e permite incluir 
o máximo de pessoas, independen-
temente das suas circunstâncias.

Formação destinada ao
desenvolvimento de habilidades

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Horas de formação por empresa

Corsan-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Outras

9.220
3.236

14.012
1.481

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n    % de participantes por empresa

Corsan-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Outras

25,1 %
10,7 %
60,9 %
3,3 %

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Horas de formação

Idiomas
Finanças
Prevenção riscos
Habilidades 
C. Específicos

9.330
3.856
5.404
2.510 
6.849
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Na nossa ambição de melhorar nos 
obriga a introduzir constantemente no-
vas funções e aplicativos em nossos 
processos e ferramentas.
Uma das melhorias introduzidas em 
2014 tem a ver com o portal do traba-
lhador, dedicado a impulsionar a ges-
tão do talento interno. Além de oferecer 
informação útil sobre nossa cultura, 
valores, procedimentos e compro-
missos, assim como as boas práticas 

em matéria de políticas de Recursos 
Humanos que se foi implantando, a in-
tranet, através do portal do trabalhador, 
permite criar e administrar o curriculum 
de todas as pessoas da empresa.
Igualmente, da intranet também se tem 
acesso aos resultados da última ava-
liação do desempenho realizada, às 
folhas de pagamento e outra informa-
ção relativa em matéria de gestão de 
pessoas.

Melhoria contínua do
Portal do Trabalhador

RSE

Recursos 
humanos

Durante 2014, continuou-se traba-
lhando no oferecimento de progra-
mas de compensação e benefícios 
cada vez mais desenvolvidos e 
modernos, através de sistemas de 
retribuição flexível que permitam o 
benefício de vantagens fiscais.

Planos de
compensação
e benefícios:
Flexiplan

A empresa introduz novos
aplicativos em processo e ferramentas

O Grupo continua
oferecendo programas
de benefícios a seus
trabalhadores
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O esforço contínuo do Grupo Isolux 
Corsan para oferecer a melhor for-
mação em Segurança e Saúde aos 
seus trabalhadores continua por 
bom caminho. Em matéria de pre-
venção de riscos trabalhistas, a em-
presa mostra uma clara tendência 
de alta sobre as ações que realizou 
com seus trabalhadores.
Os indicadores de gestão manifes-
tam um bom nível de integração da 
prevenção no sistema geral de ad-
ministração da empresa, tanto em 
conjunto de atividades quanto nos 
diferentes níveis hierárquicos desta, 
mediante a implantação e aplicação 

do Sistema de Gestão de Preven-
ção de Riscos Trabalhistas, basea-
do na norma internacional OHSAS 
18001:2007. Esta integração é pa-
tente nos seguintes âmbitos: dimi-
nuição de acidentes, aumento de 
ações formativas tanto a pessoal 
próprio quanto ao subcontratado, 
melhoria na comunicação entre a 
empresa e os seus subempreiteiros, 
aumento nos estudos ergonómicos 
e higiênicos, maior número de ações 
de sensibilização…
Também, há que destacar o esforço 
e dedicação do Grupo Isolux Corsan 
para a manutenção dos diferentes 

mecanismos de gestão em seguran-
ça e saúde no trabalho, sublinhando 
especialmente o nível de implanta-
ção e eficácia nos projetos.
Da mesma maneira, cabe ressaltar 
que os elementos de acompanha-
mento e controle que existem para 
a detecção de desvios da aplicação 
dos diferentes procedimentos que 
permitem estabelecer áreas de atua-
ção para a melhoria contínua do Sis-
tema de Prevenção de Riscos Tra-
balhistas são aprovados anualmente 
com bons índices de sinistralidade e 
indicadores.

Uma clara aposta
na prevenção de
riscos trabalhistas

n Indicadores 2011 - 2014

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Ações formativas 1.508 4.317 3.153 8283

Horas de ações formativas 12.054 14.847 38.373 23.823

Trabalhadores formados 10.858 43.606 35.621 63.368

Planos de segurança elaborados  ou revistos 1.518 1.246 1.049 1.442

Reuniões de coordenação de atividades empresariais 604 689 476 1.369

Auditorias internas 600 624 604 434

Inspeções de acompanhamento de segurança e saúde 2.917 3.217 1.960 2.030

Estudos ergonômicos / avaliações higiênicas 6 23 20 40

Planos de emergência 23 34 41 65

Ações de sensibilização 5.370 19.478 19.534 33.893

n Índices de sinistralidade 2011 - 2014

Índice 2011 2012 2013 2014

Acidentes totais 268 317 328 142

Índice Incidência (nº acidentes / nº trabalhadores x 103) 36,96 35,07 41,24 23,11

Índice Frequência (nº acidentes / horas trabalhadas x 106) 15,78 16,24 19,09 11,67

Índice Gravidade (dias de licença / horas trabalhadas x 103) 0,33 0,23 0,32 0,24

A empresa mostra uma
clara tendência de alta
sobre as ações que
realizou com seus
trabalhadores em matéria
de prevenção de riscos
trabalhistas

RSE

Recursos 
humanos
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RSE

Criação
de valor

A corrente de valor, 
fundamental para a
sustentabilidade Transparência comunicativa

A corrente de valor, transmissora dos 
desempenhos sociais e ambientais 
sustenta-se no quadro de pessoal 
da Isolux Corsán. Também os clien-
tes e fornecedores proporcionam à 
empresa sua sustentabilidade.

A Isolux Corsán outorga à comuni-
cação o papel de ativo fundamental 
para melhorar suas capacidades 
competitivas. Para uma empresa 
global, a transparência e compro-
misso na informação transmitida a 
seus grupos de interesse é indis-
pensável.
Em 2014, a empresa comunicou 
seus desafios e projetos de manei-
ra rigorosa. Foram contabilizados na 
mídia o total de 975 informações.
De todas estas, 13 % foram publi-

cadas em meios internacionais, ao 
passo que 87 % foram publicados 
em território nacional. A Isolux Corsán, 
como empresa global, conhece a im-
portância da comunicação interna.
Portanto, mediante a intranet de-
seja-se facilitar aos trabalhadores o 
conhecimento das últimas novida-
des da empresa, assim como tam-
bém permite estabelecer sinergias 
entre todo o quadro de pessoal. A 
intranet, em constante melhoria e 
atualização, representa um ponto 

de encontro para todos os traba-
lhadores do Grupo, independente-
mente do seu país de localização. 
Durante 2014 os novos espaços 
colaborativos como foros, wikis 
e blogs foram desenvolvendo-se 
para que os trabalhadores possam 
compartilhar seu conhecimento.
A dimensão geográfica em que a 
Isolux Corsán opera, viu-se simplifi-
cada com todas estas ferramentas 
2.0 que o Grupo coloca ao dispor 
do seu quadro de pessoal.

A comunicação é um
ativo fundamental para
melhorar a competitividade
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RSE

Criação
de valor

O compromisso de melhorar incide 
sempre em satisfazer as necessida-
des do cliente. O tratamento direto 
com o cliente é uma das insígnias da 
empresa. O acompanhamento é fei-
to através das áreas de Comercial e 
de Produção, que prioriza a satisfa-
ção do cliente e potencializa aquelas 
atividades em que se identificam as 
necessidades de melhoria.
Para uma correta relação entre os 
clientes, a Isolux Corsán realiza pes-
quisa de satisfação. Nestas, o clien-
te avalia, entre outros aspectos, a 
qualidade da documentação, a exe-
cução da obra, os prazos, o cumpri-
mento ambiental e de prevenção de 
riscos. Suas respostas e suas pro-
postas ajudam à empresa a melhorar 
e superar-se diariamente.
Através da ferramenta informática de 
Gestão da Qualidade e Meio Am-
biente, observamos uma melhoria 
constante da satisfação do cliente 
em cada exercício.

Pensamos no
benefício do 
cliente

n Satisfação do cliente

Ano Nota / 100

2010 79,57

2011 81,67

2012 82,13

2013 82,19

2014 82,49

O Departamento de Compras da 
Isolux Corsan deve ser mais um ins-
trumento de desenvolvimento de ne-
gócio assim como uma ferramenta 
de controle de risco.
Em linha com a eficiência operacio-
nal que mantemos em nossos pro-
jetos e como prosseguimento da 
política de fornecedores globais pre-
ferentes iniciada em 2013, este ano 
de 2014 continuamos nesta direção. 
Foi possível combinar eficiência com 
conhecimento do mercado local e 
geração de valor nos países onde 
operamos. Esta maior eficiência na 
gestão de fornecedores foi funda-
mental para a melhoria das opera-
ções em nossos projetos e obras.
A gestão de fornecedores permitiu 
uma maior agilidade nas equipes de 
trabalho, fomentando, também, o 
trabalho em equipe, a comunicação 
e a transparência.
Em 2014, enfrentamos a novos de-
safios em nossas relações com for-

necedores, fundamentalmente em 
aspectos importantes como o finan-
ciamento, oportunidades e controle 
de riscos. A antecipação observa-se 
como um aspecto fundamental no 
gerenciamento dos projetos e nas 
relações com fornecedores. Este 
assunto permanecerá sendo funda-
mental ao longo dos próximos anos. 
A manutenção e desenvolvimento 
de uma carteira de fornecedores 
preferentes não podemos entender 
sem a possibilidade de antecipar-
nos às necessidades futuras de 
projetos e operações.
Com vistas ao próximo ano de 
2015, a gestão de compras e 
fornecedores tem como objetivo 
fundamental converter-se em uma 
ferramenta de redução de custo, 
aumento de competitividade e rigor 
para a cadeia de fornecimento da 
Isolux Corsan em todos e cada um 
dos projetos que a empresa em-
preende.

O departamento de
compras, fundamental para o
desenvolvimento do negócio

A empresa continua com
uma tendência de melhoria
na satisfação dos
clientes

A maior eficiência na
gestão de fornecedores foi
fundamental para a
melhoria das operações
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Criação
de valor

A garantia de qualidade está pre-
sente em todos nossos projetos. 
Para apoiar este princípio, a Isolux 
Corsán incorporou em todas suas 
atividades e em todos os países 
onde opera, os sistemas de Gestão 
da Qualidade.

A competitividade e o crescimento 
em todas as áreas de negócio de-
pendem estreitamente do nível de 
satisfação dos clientes com os nos-
sos produtos e serviços. A Isolux 
Corsán é consciente disso e, por 
esta razão, a Política Corporativa da 
Qualidade estabelece os seguintes 
compromissos.

A gestão da qualidade,
medidor de nosso trabalho

A excelência como
bandeira da empresa

Os sistemas de gestão da
qualidade foram 
implantados em todas as 
atividades e países onde a 
empresa opera

Nossos
compromissos

•	Implementação e desenvolvi-
mento de sistemas de Gestão 
da Qualidade adequados à 
organização e acordes com 
os princípios estabelecidos 
internacionalmente ISO 9001. 
Adoção de medidas que per-
mitam a melhoria contínua da 
eficácia dos sistemas implan-
tados.

•	Cumprimento dos requisitos 
aplicáveis aos produtos e 
serviços fornecidos, sempre 
levando em consideração as 
normativas legais e as especi-
ficações dos clientes para os 
quais se realizam.

•	Otimização da gestão dos 
processos e metodologias de 
trabalho, da informação, dos 
aprovisionamentos, recursos 
e capacidades e das relações 
internas ou externas colocadas 
em jogo no desenvolvimento 
das atividades.  

•	Controle do cumprimento 
de objetivos coerentes com 
esta política e acordes com 
as capacidades de nossa 
organização. Estes contribuem 
para melhorar a qualidade dos 
nossos produtos e serviços e a 
eficácia do sistema de gestão 
da qualidade.

•	Revisão periódica desta política 
para manter seu alinhamento 
com a visão e objetivos estra-
tégicos da Diretoria e com as 
necessidades detectadas em 
cada momento no meio social 
e natural das atividades do 
negócio.

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

RSE
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Auditorias
Internas 

Sistemas de gerenciamento
em todos os projetos

De acordo com os
padrões internacionais

Criação
de valor

A Isolux Corsán no seu propósito de 
melhoria constante considera vital a 
revisão e a medição de todas suas 
atividades. Por esta razão, a empresa 
realiza um acompanhamento de to-
das elas. Para este trabalho, a melhor 
ferramenta para o progresso nas ativi-
dades da empresa são as auditorias 
internas.

A Isolux Corsán possui uma Direto-
ria Corporativa de Qualidade, Se-
gurança e Saúde e Meio Ambiente 
nos países onde a empresa opera 
há mais tempo. A consolidação 
desta Diretoria em 2014 serve de 
exemplo para aqueles países onde 
a empresa começou a trabalhar.
Esta Diretoria é a responsável da 
adaptação, implantação e consoli-
dação dos sistemas de gestão sob 
as normas ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001. Igualmente, nos 
novos países, foram implantados os 
sistemas e políticas da QHSE com 
a ajuda dos técnicos profissionais 
da própria obra. A formação dos 
técnicos é ligada à Diretoria Cor-
porativa da Qualidade, Segurança 
e Saúde e Meio Ambiente da Sede 
Central. A partir desta, centraliza-
se e analisa-se toda a informação 
proveniente das empreitadas inter-
nacionais e nacionais.
Entre suas gestões estão a conso-
lidação dos indicadores de sinistra-
lidade, a gestão de auditorias in-
ternas… Os indicadores, refletidos 
nos quadros da diretoria, permitem 
à Isolux Corsán detectar os avan-

ços, detectar as necessidades e 
implementar as ações preventivas e 
corretivas com a finalidade de tra-
balhar na constante melhoria dos 
sistemas de gestão.
O trabalho de acompanhamen-
to destes sistemas é feito através 
de visitas periódicas aos projetos, 
auditorias internas, campanhas 
informativas, reuniões periódicas, 
relatórios, quadros de diretoria... 
sempre levando em conta os valo-
res principais das políticas de Qua-
lidade, Meio Ambiente e Segurança 
e Saúde.

Valores das políticas de 
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

ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001 (Meio 
Ambiente)
A Isolux Corsán desenvolve todos 
seus Sistemas de Gestão de acor-
do com os padrões internacionais 
ISO 9001 e ISO 14001. Estes são 
contrastados por organismos de cer-
tificação independentes que revisam 
os Sistemas de Gestão da empresa 
anualmente e verificam que seu apli-
cativo se realiza conforme os padrões 
internacionais.

Registro EMAS
Emesa, a fábrica de Elaborados Me-
tálicos, conseguiu e dispõe da certi-
ficação ambiental de acordo com o 
Regulamento EMAS.
Esta normativa, de aplicação volun-
tária da UE, reconhece à empresa 
sua implantação no Sistema de 
Gestão Ambiental e adquiriu um 
compromisso de melhoria.
A Emesa elabora uma declaração 
ambiental periódica que avaliza o 
forte desempenho das fábricas em 
favor da sustentabilidade ambiental, 
através do controle do impacto de 
todas as atividades e dos processos 
relacionados com suas linhas de 
produção.

OHSAS 18001:2007 | Segurança e Saúde
Os processos de auditoria externa 
permitem promover a melhoria conti-
nua do nosso Sistema de Gestão. Por 
este motivo, impulsiona-se a certifica-
ção das diferentes empresas que inte-
gram o Grupo, de acordo com  a es-
pecificação OHSAS 18001:2007. Ao 
longo do exercício 2014, as empresas 
do Grupo certificadas submeteram-se 
às correspondentes auditorias periódi-
cas, tanto internas quanto de controle 
ou recertificação, por organismos de 
certificação independentes e de pres-
tígio reconhecido globalmente.

Progressos em certificações em 2014
Os progressos mais destacados em 
certificação de sistemas de gestão 
durante o exercício 2014 são:
•	Isolux Corsán Argentina. Conseguiu 

suas auditorias de acompanhamen-
to da área de Energia e T&D, e re-
nováveis, ampliando o alcance em 
2014 à manutenção e exploração 
de parques eólicos, sob as três nor-
mas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

•	 Isolux Corsán México. Alcançou 
suas auditorias de acompanhamen-
to da área de construção e T&D am-

pliando o alcance em 2014 à con-
cepção e execução de barragens 
e obras hidráulicas, sob as três nor-
mas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

•	Isolux Corsán Índia. Conseguiu suas 
auditorias de acompanhamento das 
áreas de construção, linhas de trans-
missão e subestações, ampliando 
seu alcance à área de instalações, 
sob as três normas ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001.

•	TECNA. A empresa superou suas 
auditorias de acompanhamento dos 
certificados ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, para os seguintes 
países, Argentina, Espanha, Equa-
dor, Bolívia, Peru, Brasil.

•	Concessões. A área de concessões 
finalizou com sucesso sua primeira 
auditoria de acompanhamento, 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 
relativas às suas áreas de cons-
trução, Engenharia e Serviços 
corporativos, sob as normas ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Os sistemas de gestão
são contrastados
anualmente por
organismos de
certificação
independentes

RSE
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Comunidade
e ambiente

Responsáveis da
nossa atividade social

A Isolux Corsán mostra ano após 
ano sua implicação com o ambien-
te em que opera, especialmente 
naqueles países e comunidades 
com maiores necessidades sociais 
e econômicas.
O Grupo procura proporcionar os 
máximos benefícios sociais e eco-

nômicos às localidades em que 
executa suas obras.
A Isolux Corsán desenvolve suas 
atividades com uma crescente vo-
cação de sustentabilidade e com-
promisso com seus fornecedores 
e trabalhadores. A empresa, cons-
ciente da economia de escala que 

implicam suas obras, deixa patente 
seu compromisso com as comuni-
dades quanto à geração de emprego.
Igualmente, a Isolux Corsán participa 
ativamente em ações educativas e 
formativas e contribui para melhorar a 
qualidade de vida da população local.

O Grupo procura proporcionar os maiores benefícios sociais
e econômicos nas localidades onde opera

n Armênia
A Isolux Corsán colabora de forma 
proativa neste país através de múl-
tiplas ações. Um dos projetos mais 
importantes em que o Grupo tem 
participado é o da campanha ‘Sun-
dchild’ criada pela Fundação para a 
preservação da biodiversidade e va-
lores culturais.
Com este programa pretende-se 
educar as novas gerações na cons-
cientização dos valores ambientais. 
Atualmente existem nove SunChild 
Eco-clubs, um em cada região da 
Armênia, e aproximadamente umas 
600 crianças estão inscritas nos cur-
sos de educação ambiental ministra-
do pela empresa.
Na linha de compromisso com o am-
biente, a empresa continua, ao igual 
que nos anos anteriores, prestando 
assistência sanitária à comunidade e 
aos trabalhadores.
O Grupo também promo-
veu a contratação de tra-
balhadores locais com 
o objetivo de contribuir 
para a dinamização 
econômica da comu-
nidade.
A Isolux Corsán tem 
realizado diversas cam-
panhas informativas no país 
sobre diferentes temas: 
•	‘Prevenção relativa a mordidas de 

escorpiões e serpentes nos locais 
de construção’.

•	‘Prevenção e perigos de uma longa 
exposição ao sol’.

•	‘Cursos informativos sobre o VIH’.

n Brasil
Dentro do projeto Amazonas, as dife-
rentes ações formativas para a comu-
nidade local foram as seguintes:

•	O projeto socioambiental ‘Terra In-
dígena Trocará’ que se destaca por 
sua inovação e novidade. Trata-se 
de apoiar o povo indígena Asurini 

na concepção de uma agricultura 
e extração sustentável em um am-
biente de gestão da biodiversidade 
agrícola e gestão do território e do 
meio ambiente.

•	A iniciativa pioneira ‘utilização da Ma-
deira’: O projeto surge com o obje-
tivo de garantir um uso estruturado 
da madeira. A empresa colabora na 
formação das comunidades do rio 
Cajari em técnicas extrativas que 
não impactem negativamente no 
ambiente.

•	 Por último, também foram desen-
volvidas atividades de educação 
ambiental para dar suporte ao des-
envolvimento de projetos sustentá-
veis.

n Colômbia
A empresa focou sua atividade no 
Porto Bahía. Entre as principais ativi-
dades estão as seguintes:
•	 Tapatón’: a empresa uniu-se à 

iniciativa criada pela Fundação 
Fundevida para a coleta de 
tampões. O dinheiro que 

for arrecadado deverá ir destinado 
à atenção de crianças e adolescen-
tes que padecem doenças oncoló-
gicas e hematológicas

•	 Na área ambiental, prosseguiu-se 
com a iniciativa comunitária de in-
corporação do pessoal local para 
o desenvolvimento de serviços de 
limpeza nas comunidades de Arar-
ca e Santa Ana. 

•	O Grupo também está imerso em 
ações de comércio justo. A Isolux 
Corsán compra os produtos de 
limpeza às microempresas formada 
pela associação de mulheres ‘Arco 
Iris’, estabelecida em Ararca.

•	 Dentro da gestão social, a empresa 
continua com sua política de vincu-
lação de mão de obra local.

•	 Em 2014, umas 230 pessoas da 
comunidade estiveram trabalhando 
na empresa dentro dos diferentes 
projetos existentes na área.

•	Celebração da “semana HSE e so-
cial”. Em agosto rea-

lizou-se o evento 
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que tinha como objetivo incentivar os 
colaboradores do Grupo em condu-
ta de autocuidado, bem-estar profis-
sional e cuidado do meio ambiente.

n México
A empresa realizou uma doação de 
material de equipamento de escritório 
para a escola primária 195 Motolina. 
Também efetuaram doações de sa-
cos de cimento para a elaboração 
do pátio cívico da escola para Aula 
móvel.

n Chile
No âmbito da construção do sistema 
de Transmissão Alto Maipo, a empre-
sa desenvolveu a iniciativa “Aliança 
de Cooperação”. A orografia do ter-
reno unida à grande quantidade de 
vegetação existente no local da obra 
dificultava o acesso e os trabalhos na 
área.
A empresa colaborou em uma alian-
ça estratégica de cooperação com 
os bombeiros de San José de Maipo. 
O apoio mútuo entre a Isolux Corsán, 
que colabora com cessão de ele-
mentos de segurança, e o equipa-
mento de bombeiros, proporcionan-
do serviço técnico, pretende melhorar 
as atividades de trabalho e resgates.

n Argentina
A filial do Grupo no país desenvolveu 
diversas atividades, entre as mais re-
levantes:

•	Em 2014, a Isolux Corsán Argen-
tina colaborou com o Hospital de 
Crianças ‘Ricardo Gutiérrez’ na cam-
panha solidária “Nosso melhor proje-
to, construir sua saúde”. A empresa 

assumiu 40 % do custo do novo 
software de Gestão Hospitalar para 
o setor de Imunologia do hospital.

•	No âmbito do projeto CETB foram 
realizadas diversas iniciativas de 
RSE por parte da Isolux Corsán.Fo-
ram desenvolvidas atividades de re-
florestamento, com uma reposição 
média de 2000 árvores por ano. 
Além disso, foi realizada a Ilumi-
nação da Diagonal 74, visitas técni-
cas guiadas e ações de reciclagem 
de papel, papelão e plásticos.

n Índia
A Índia constitui para a Isolux Corsán a 
principal aposta do Grupo na Ásia.
Dentro do seu compromisso de RSE, a 
Isolux Corsán desenvolve no país uma 
ação social de grande importância.
A empresa compromete-se com o 
ambiente e a comunidade, para isso 
tenta participar em todas as ativida-
des possíveis.
A Isolux Corsán Índia colaborou nas 
unidades de limpeza que foram re-
alizadas em dezembro de 2014 em 
colaboração com a escola internacio-
nal Ryan, CBSE, Dumas. Ao redor de 
150 estudantes participaram na ati-
vidade que teve a presença de Ajay 
Kumar Pashine, nosso Projet Mana-
ger na zona, entre outros membros 
do Grupo.
Dentro das atividades que foram de-
senvolvidas na Índia também foram 
realizadas formação de segurança vi-
ária para as crianças, ações de manu-
tenção das obras públicas, trabalhos 
para a manutenção de instalações 
de fornecimento de água próximas à 
execução da obra, assim como a ce-
lebração do dia da Independência e o 
dia do Trabalho onde se distribuíram 
diversos prêmios.
Por último, a Isolux Corsán também 
realizou importantes doações. Per-

Comunidade
e ambiente 

to de 100 equipamentos de mate-
riais diversos foram oferecidos pela 
empresa dentro da obra social que 
realiza no país. Entre os benfeitores 
estão escolas, centros locais, para a 
construção de estádios…

n Espanha
A Isolux Corsán continua, ao igual 
que nos últimos sete anos, colabo-
rando com Aldeias Infantis e outras 
organizações através da doação do 
valor arrecadado pela reciclagem 
dos terminais móveis da empresa.
O projeto da Fundação Adecco, no 
qual a Isolux Corsán contribui ao 
igual que outras empresas, con-
seguiu melhorar seus números em 
integração.
A Adecco, no âmbito deste projeto, 
contribuiu para gerar 5.161 empre-
gos para pessoas em risco de ex-
clusão, das quais 2.859 foram para 
pessoas portadoras de deficiência.
O Plano Família, projeto incluído 
dentro do âmbito da Fundação 
Adecco, no qual a Isolux Corsán
começou a participar em 2011, 
aposta na igualdade, diversidade 
e a integração de suas políticas de 
gestão dos Recursos Humanos.
Durante 2014 a Isolux Corsán aten-
deu a 10 famílias. Os trabalhado-
res da Isolux Corsán contribuíram, 
pelo quarto ano consecutivo, para 
a campanha ‘cesta solidária’ no 
Natal. Esta iniciativa voluntária au-
menta seu impacto ao ser apoiada 
pela empresa que proporciona uma 
quantidade igual à doada pelos 
seus trabalhadores. No total, foram 
conseguidas mais de 7 toneladas 
de alimentos de primeira necessida-
de. A empresa proporcionou apro-
ximadamente 45 kg de alimentos 
de primeira necessidade, por cada 
cesta doada.

Projeto “Aliança de Cooperação” | Chile

Projeto Socioambiental Terra Indígena Trocará | Brasil

Campanhas informativas PRT | Armênia
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Ambiente Trabalhamos para
a proteção do
meio ambiente
O respeito ao meio natural,
entre nossas insígnias

A poluição, o cumprimento legal em 
matéria ambiental e a melhoria con-
tínua na gestão do meio ambiente 
são os compromissos que a Isolux 
Corsán adota na Política Ambiental 
do Grupo. Esta política é comuni-
cada em todos os níveis da organi-
zação, integrando-a em todas suas 
atividades, independentemente do 
país em que as desenvolva.
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Ambiente

Um sistema de gestão
ambiental eficiente

O futuro é proteger
o ambiente

A Isolux Corsán adota os compromis-
sos que adquire mediante sua Políti-
ca Ambiental, da seguinte maneira:
•	Implanta e desenvolve sistemas 

de Gestão Ambiental adequados 
à empresa e que estão em linha 
com os princípios estabeleci-
dos no padrão internacional ISO 
14001. Igualmente, a empresa 
adota as medidas necessárias 
para a melhoria contínua da eficá-
cia dos sistemas implantados.

•	O cumprimento dos objetivos e 
das metas ambientais são estabe-
lecidos e controlados pelo Grupo 
de uma maneira coerente e acorde 
com as capacidades da organi-
zação.

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

•	Consciente dos impactos da po-
luição, a empresa aplica práticas 
destinadas à prevenção e redução 
dos impactos ambientais mais sig-
nificativos. 

•	A Isolux Corsán cumpre com a le-
gislação ambiental aplicável e os 
requisitos que assina relacionados 
com os seus aspectos ambientais.  

•	A atualização da informação é vi-
tal para o cumprimento da Política 
Ambiental. Além disso, a revisão 
periódica desta política ajuda a 
manter a visão e os objetivos es-
tratégicos da Diretoria alinhados 
com as necessidades do ambiente 
onde desenvolve sua atividade.

Integração dos aspectos ambientais nos 
projetos 
A Isolux Corsán garante o mais estri-
to cumprimento de todos os requisi-
tos legais em relação à integração e 
identificação dos aspectos ambien-
tais em todos os seus projetos.
Os aspectos ambientais classificam-
se em reais e potenciais. Os pri-
meiros fazem referência ao impacto 
das águas, consumo de recursos 
naturais/produtos, danos em so-
los, emissões acústicas, emissões 

atmosféricas, resíduos inertes, resí-
duos perigosos, resíduos urbanos e 
uso de matérias primas. Os poten-
ciais são os acidentes e incidentes. 
Dentro dos aspectos ambientais 

“reais” identificados, a maior percen-
tagem corresponde à geração de 
resíduos inertes (30 %), seguido da 
geração de resíduos urbanos (19 %) 
e resíduos perigosos (15 %), junta-
mente com o consumo dos recur-
sos naturais/produtos (13 %).

A Isolux Corsán, como grupo global, 
avança na consolidação da estrutura 
corporativa existente em cada país 
para melhorar a implantação e acom-
panhamento da gestão ambiental 
dos projetos. O Sistema de Gestão 
Ambiental com o qual a empresa tra-
balha controla e minimiza os riscos 
ambientais das suas atividades. A 
Isolux Corsán trabalha na prevenção 
ambiental e na adaptação às varia-
ções normativas legais que se regis-
tram nesses países.
A Isolux Corsán fixa-se nos seguintes 
princípios: 
•	Desenvolvimento de boas práticas 

de gestão ambiental, em todos os 
países onde a empresa opera.

•	Reforço na estandardização da 
identificação e avaliação de as-
pectos ambientais. 

•	Minimizar o risco ambiental atra-
vés do estabelecimento das me-
didas adequadas.

•	Reforço da formação em temas 
ambientais às equipes de projeto.

•	Relatório e monitorização dos in-
dicadores para a consolidação da 
informação procedente dos dife-
rentes países onde operamos. 

•	Realização dos controles de exe-
cução e auditorias internas em 

todos os projetos em andamento.
•	Acompanhamento dos objetivos 

ambientais e recompilação dos 
lucros obtidos. 

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

Nossa grande aposta são as energias 
renováveis
A Isolux Corsán considera as ener-
gias renováveis a alternativa real e 
eficaz para lutar contra a mudança 
climática e conseguir, igualmente, 
diminuir a dependência energética. 
A T-Solar, filial do Grupo, é um claro 
exemplo como aplicar os princípios 
de desenvolvimento sustentável em 
todas as suas atividades. Em 2014, 
as centrais fotovoltaicas administra-
das e exploradas pela T-Solar gera-
ram 421 GWh de energia, equivalen-
tes ao consumo elétrico doméstico 
médio anual de uma população de 
mais de 731.000 habitantes. A eletri-
cidade limpa gerada pela T-Solar em 
2014 evitou a emissão de mais de 
150.000 toneladas de CO

2
 à atmos-

fera, o que equivale à plantação de 9 
milhões de árvores.

O Sistema de Gestão
Ambiental com o qual
trabalha a empresa
controla e minimiza os
riscos ambientais das
suas atividades
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A Isolux Corsán trabalha com o objeti-
vo de otimizar o consumo de energia.
Para isso centra-se nos seguintes 
passos a seguir: 

•	Melhorar o ratio de eficiência ener-
gética.

•	Melhorar o ratio de eficiência do 
consumo de água.

•	Minimizar a geração dos resíduos 
e melhorar sua gestão.

•	Integrar os aspectos ambientais 
em todas as atividades. 

Pegada de Carbono  
Desde 2013, está realizando a re-
compilação e consolidação dos 
dados para a obtenção da pega-
da de carbono, para 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 emis-
sões e remoções de gases de efei-
to estufa”.
No Inventário das Emissões GEE, 
foram levados em conta os seguin-
tes objetivos:

Eficiência e
controle energético

Meio ambiente

n Toneladas de CO2 eq.

Projeto Sede Social Fábricas Centros fixos,
obras-serviços Total

Emissões diretas (Objetivo 1) 61,56 510,02 4.578,83 5.150,41

E. indiretas por consumo de energia 
(Objetivo 2) 818,95 423,47 1.237,70 2.480,12

E. deslocamento nacionais em avião e 
trem (Objetivo 3) 189,85

TOTAL 7.820,38

Objetivo 1: Emissões
Trata-se das controladas ou perten-
centes à organização: Emissão de 
G.E.E. provenientes de fontes de 
G.E.E. A estimativa destas emissões 
foi feita através das fontes emissoras 
(máquinas, equipamento, proces-
sos…) existentes em centros fixos, 
fábricas e obras.  

Objetivo 2: Emissões indiretas 
derivadas por energias
São as emissões de GEE associa-
das ao consumo de energia nos di-
ferentes centros do Grupo e provêm 
da geração da eletricidade produzi-
da externamente nas centrais.
Para calcular as emissões associa-
das ao consumo elétrico utiliza-se o 
fator de emissão de 2014 proporcio-
nado pela Rede Elétrica Espanhola 
para o mix elétrico no sistema pe-
ninsular.

Objetivo 3: Para o cômputo total, 
este objetivo inclui as viagens e 
deslocamentos em trem e avião dos 
trabalhadores.
A recompilação destes dados são utili-
zados pela Isolux Corsán para estabe-
lecer objetivos de redução e implantar 
medidas destinadas a uma maior efici-
ência e controle dos consumos.
Nos próximos períodos, inclui-se no 
cálculo do objetivo 3 outras emis-
sões indiretas que são consequên-
cia das atividades da empresa, mas 
não são da propriedade nem estão 
controladas pela Isolux Corsán.  
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P&D&i

Impulso ao
desenvolvimento
tecnológico
Comprometidos com a pesquisa

A experiência adquirida pela Isolux 
Corsán em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação ba-
seia-se no Sistema de Gestão com 
o qual a empresa trabalha sob a 
norma UNE 166.002:2014. Esta 
norma fomentou a execução de 
projetos de P&D e Inovação Tecno-
lógica dentro das Unidades de Ne-
gócio do Grupo. A Política Corpora-
tiva de P&D&i da empresa reforça 
o compromisso com a inovação da 
seguinte maneira:

•	Desenvolvimento e implantação de 
um Sistema de Gestão da P&D&i 
adequado a nossa organização, 
acorde com os princípios estabe-
lecidos na norma UNE 166.002 e 
que permite melhorar sua eficácia 
de maneira constante.

•	Fomento, em nossas áreas de negó-
cio, da cooperação com entidades 
externas que proporcionem conhe-
cimentos, metodologias e recursos.

•	Contribuição para um espaço con-
creto na organização para fixar os 

objetivos de P&D&i, sua evolução e 
medição. 

•	Conhecimento e análise dos últimos 
avanços tecnológicos de nosso setor, 
assim como também dispor e asse-
gurar-se de recursos para conseguir 
os objetivos de P&D&i.

•	Localização de novas ideias para 
permitir o desenvolvimento de novos 
produtos serviços.

•	Procura de novos nichos de negócio 
para melhorar a posição global da 
empresa e sua competitividade. 
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P&D&i

A inovação na
área da Construção
A área de negócio da Construção 
tem como prioridade estratégica a 
certificação das inovações técnicas 
implantadas na obra. Estas são indi-
cadas em uma memória do projeto 
de P&D&i que se elabora seguindo 
os requisitos marcados no Sistema 
de Gestão de P&D&i, implantado 
na organização de acordo com a 
norma UNE 166.002. As memórias 
são submetidas a uma auditoria in-
dependente, com a finalidade de 
conseguir que esses projetos sejam 

finalmente certificados sob a norma 
UNE 166001:2014.
Durante 2013 e 2014, quatro no-
vos projetos de P&D&i obtiveram 
certificação. Estes estão relaciona-
dos com as áreas tecnológicas de 
eficiência energética em hidráulica, 
estruturas de concreto armado, ge-
otecnia e fundação, tecnologia de 
materiais (concreto), execução de 
viadutos, e mitigação das emissões 
de GEE nas infraestruturas de cons-
trução, viária e ferroviária.
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A Isolux Corsán ocupa
uma posição líder em
pesquisa e desenvolvimento
das novas tecnologias
A empresa integra-se dentro das 
atividades da Plataforma Tecno-
lógica Espanhola da Construção 
(PTEC), da qual a Corsán-Corviam 
Construcción faz parte e é compos-
ta pelas mais importantes institui-
ções, organismos públicos de pes-
quisa, universidades e empresas do 
setor da construção. 
A Corsan-Corviam trabalha para 
conseguir soluções para a segu-
rança e diminuir os efeitos preju-
diciais para a saúde dos trabalha-
dores.
Concretamente, a Corsán-Corviam 
Construcción está executando e 
liderando dois projetos focados na 
segurança e saúde. Estes projetos 
contam com ajudas do programa 
INNPACTO do Ministério da Econo-
mia e Competitividade MINECO:

•	Novos Sistemas de Prevenção 
Coletiva Inteligente em Ambientes 
Dinâmicos de Infraestruturas Linea-
res (PRECOIL).

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

Igualmente, em 2014 foi executado 
o projeto SEIRCO. Trata-se de um 
sistema especializado inteligente 
para avaliação e formação de riscos 
em diversos ambientes do setor da 
construção que conta com a ajuda 
do programa Feder-Innterconecta 
Galicia.

A importância da água nos investimentos 
de P&D&i
A área de meio ambiente efetuou um 
importante investimento em projetos 
ligados à agua, ao mesmo tempo em 
que a Isolux Corsán reforçou a área 
de P&D&i em engenharia para otimizar 
suas atividades à escala global.
Entre seus principais compromissos 
nesta área:
•	Otimização energética do tratamen-

to, regeneração e dessalinização da 
água.

•	Desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de tratamento, regeneração de 
águas e dessalinização.

•	Valorização energética dos resíduos 
das estações de tratamento.  

•	Valorização de rejeições de salmou-
ra.  

•	Redução das emissões GEE, as-
pecto de especial relevância nas in-
fraestruturas do 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 Esgo-
tos, financiado pelo Ministério da 
Ciência e Inovação através do 
Subprograma INNPACTO. O obje-
tivo é desenvolver a tecnologia de 
desionização capacitiva, aplicável 
à regeneração da água de esgotos.

•	ABECAR. Aplicação Bioeletrólise 
Catalítica em Água de Esgotos, fi-
nanciado pelo Ministério da Ciência 

e Inovação através do Subprogra-
ma INNPACTO. O objetivo é desen-
volver a tecnologia de Bioeletrólise 
Catalítica, aplicável ao tratamento 
biológico da 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 . O objetivo é desenvol-
ver tecnologia “nano” aplicável à 
regeneração da água de esgotos.

•	TREFO. “Tratamento e Regene-
ração das correntes de Retorno da 
Água de Esgoto mediante novas 
tecnologias de Forward Osmose 
e Pilar de Combustível Microbiana”, 
é um programa do FEDER INNTER-
CONECTA GALICIA.

Dentro do setor ferroviário, a em-
presa manteve em 2014 um acor-
do-quadro de colaboração com o 
Administrador das Infraestruturas 
Ferroviárias na Espanha (ADIF) para 
a colaboração conjunta em ativida-
des de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação no Centro de 
Tecnologias Ferroviárias que a ADIF 
possui em Málaga.
A colaboração inclui a execução de 
projetos e programas de pesquisa, o 
assessoramento recíproco, a forma-
ção de pessoal pesquisador e técnico 
e a criação de consórcios público-pri-
vados. A cooperação em projetos de 
P&D&i tem como objetivo o aumento 
da competitividade das empresas es-
panholas em matéria ferroviária.

P&D&i

ETE de
Salamanca
| Espanha

Cidade da
Energia, Ponferrada
| Espanha
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