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600   
empregos criados 

2 
lotes adjudicados 

2021 
Abertura do primeiro 
escritório da Elecnor 
em Zâmbia 

A Elecnor obtém a adjudicação de um projeto 
energético em Zâmbia, avaliado em 23 milhões de 
euros 

 A Elecnor reabilitará as redes de média e baixa tensão na capital do país 

 Este projeto vai criar mais de 600 empregos 

 
 
Assinado com a Elecnor um contrato em Zâmbia para a reabilitação 
da rede elétrica da área metropolitana de Lusaka, capital do país. 
Trata-se do Projeto Brownfield que, avaliado em 23 milhões de euros, 
se espera que crie mais de 600 empregos. 
 
As obras foram divididas em dois lotes. O primeiro corresponde aos 
bairros de Garden, Mandevu e Ngwerere, localizado ao norte da área 
metropolitana, e o segundo corresponde aos bairros de John Howard 
e Chawama, ao sul. O projeto inclui tanto a construção de novas 
redes quanto a reabilitação das já existentes e a ligação dessas com a 
nova infraestrutura.  
 
A adjudicação do contrato foi feita pelo Gabinete Nacional de 
Autorização do Fundo de Desenvolvimento Europeu (National 
Authorising Office of the European Development Fund). Também são 
parceiros nesse projeto: Zesco Ltd., como supervisor, e a empresa 
independente intec-GOPA, como representante do supervisor. 
 
As obras serão executadas por meio de equipamentos e maquinário 
específicos devido às dificuldades da região, densamente povoada e 
caracterizada por ruas estreitas e de difícil acesso. Esta situação torna 
necessário realizar o trabalho manualmente, em muitas ocasiões.  
 
 
A Elecnor na África 
 
A Elecnor está presente no continente africano desde a década de 80. Atualmente, o quadro de funcionários 
do Grupo na África é superior a 2.300 pessoas. O pessoal de estrutura está formado em 50% por mulheres, 
perseguindo assim o objetivo de colaborar para superar as barreiras estruturais de acesso das mulheres ao 
trabalho decente e à formação no mercado de trabalho do continente africano. 
 
Em 2021, a África representou 6% das vendas do Grupo e atualmente opera em 15 países (Angola • Argélia 
• Burkina-Faso • Camarões • Costa do Marfim • Gambia • Gana • Guiné • Guiné Bissau • Libéria • 
Mauritânia • Moçambique • Rep. Dem. do Congo • Senegal • Zâmbia). 
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Sustentabilidade 
O Grupo Elecnor gera mudança e bem-estar. Por isso, é consciente da importância de suas ações para as 
pessoas e para o meio onde desenvolve suas atividades. Seu objetivo é maximizar os impactos positivos e 
minimizar os negativos, tanto na sociedade quanto no meio ambiente, através de um comportamento 
responsável, ético e transparente. Este compromisso é inerente a tudo relacionado com o desenvolvimento 
de suas atividades e com a sua estratégia empresarial, bem como em suas relações com seus grupos de 
interesse. 

 
O Grupo Elecnor contribui principalmente para os seguintes ODS: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sobre o Grupo Elecnor 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com 
presença em mais de 50 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o 
gás, as instalações industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, 
construção, meio ambiente, manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte 
vocação internacional tem levado a empresa a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas 
de novos mercados em todo o mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, 
América do Sul, África, Austrália e Médio Oriente. A Elecnor, que negocia no Mercado Contínuo, conta 
com uma equipe de professionais qualificados e um quadro de 21.431 funcionários. Em 2021, o volume 
de negócio atingiu os 3,122 bilhões de euros e um lucro líquido consolidado de 85,9 milhões de euros.  

Mais informações em www.elecnor.com 
 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

http://www.elecnor.com/
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Mais informação 
 
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com as Medias e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel.: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba    José Luis Gonzalez 
malba@kreab.com   jlgonzalez@kreab.com 
Tel.: 656 467 512   Tel.: 661 850 384 
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