O Grupo Elecnor
ANTÃO SAMPAIO

Parque Eólico de Osório
O grupo Elecnor é um dos principais
grupos independentes da Espanha focado no
desenvolvimento e gestão integral de projetos nas
áreas de geração de energia, eletricidade, instalações,
gás, telecomunicações, ferrovias, meio ambiente,
água, operação e manutenção e construção.
No Brasil, através das suas filiais Elecnor do Brasil,
Elecnor concessões Brasil e Enerfin do Brasil Sociedade
de Energia, o Grupo atua no setor elétrico destacandose na construção e operação de linhas de transmissão de
energia elétrica, na construção e operação de parques
eólicos, infraestrutura de telecomunicações, tecnologia da
informação e no transporte e distribuição de gás natural.
A empresa espanhola Enerfin Sociedad
de Energia, S.L, matriz da Enerfin do Brasil
Sociedade de Energia do Brasil, que pertence na
sua totalidade do Grupo Elecnor, dá suporte ao
desenvolvimento dos projetos eólicos do Grupo.
A Atividade da Enerfin Sociedad de Energia é a
promoção, financiamento, construção e exploração de
toda classe de projetos, especificamente de geração
de energia elétricas. Atualmente, esta empresa conta
com vários parques eólicos em funcionamento na
Espanha, Canadá e Brasil, assim como também
desenvolve novos projetos em outros países latinoamericanos e na Oceania oferecendo suporte às suas
filiais repassando conhecimento e experiência no
desenvolvimento e na exploração de parque eólicos.
A Enerfin ocupa uma posição importante de
geração eólica brasileiro, contando atualmente com
375,4 MW de capacidade instalada em operação.

A magia da Energia Limpa

*Guillermo Planas
Estamos aqui para inaugurar o
Centro de Visitantes e Interpretação
de Energia Eólica do Complexo de
Osório, que nos permitirá compartilhar
com a comunidade e milhares de
visitantes que circulam por este
litoral o que é, o que representa, e
o que se produz neste lugar, onde
natureza, tecnologia e criatividade
se unem para gerar a magia desta
energia limpa, pensando em um
mundo melhor. Porque acreditamos
no poder transformador desta energia,
que é de um tempo novo, que nos

reconcilia com a natureza e com nós
mesmos, e que nos permite equalizar
a permanente tensão entre o desejável
e o possível. Esta é uma demonstração
de que, às vezes, aquilo que desejamos
é bem possível de se realizar! A visão
destes parques é motivo de uma
grande emoção e alegria! A alegria
própria da celebração das forças
da natureza e das maravilhas do
universo. E a emoção inerente a todo
processo criativo. Este parque eólico
também é uma obra audaz, rebelde,
quase subversiva, porque questiona
velhos modelos e postulados, porque
rompe paradigmas e nos leva a um
novo modelo energético, e porque
ficará registrado na história pela
sua beleza e pioneirismo. Porque é
possível gerar energia em grande
escala criando riqueza, criando beleza
e criando alegria, integrando-se não
só ao meio ambiente, como também
nas comunidades e com as pessoas
do nosso tempo! É também uma
mensagem dos nossos investidores,

da mesma forma como dissemos que
o vento não tem fronteiras, a visão da
nossa geração é de um mundo global,
de investidores globais e de pessoas
e sociedades que compartilham
os mesmos valores, aspirações e a
mesma vontade de criar um mundo
melhor. É possível a vocês imaginar
as dificuldades que enfrentamos
até alcançar isto, de ordem técnica,
burocrática, de toda ordem, mas, por
acima de tudo, prevaleceu a decisão
do Grupo Elecnor e de suas pessoas,
que hoje tenho a honra de representar,
e que foram capazes de superar estas
dificuldades e transformá-las em
uma nova e grande oportunidade
que com trabalho, paciência, talento
e sensibilidade, após uma década de
geração, nos deixam este testemunho
de excelência e de esperança e que
nos faz pensar, mais uma vez, que o
melhor neste grande país está por vir!
*Guillermo Planas tem o
título de Cidadão Osoriense

