
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
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CONSTRUCCIÓN DE 2 PRÉDIOS. PRÉDIO DE CONTROLE CONSTRUCCIÓN DE 2 PRÉDIOS. PRÉDIO DE CONTROLE -- PRÉDIO INSTITUCIONALPRÉDIO INSTITUCIONAL

ArquitecturaArquitectura de de edifíciosedifícios integradaintegrada en el en el entornoentorno
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- 1.000 empleos directos durante la construcción
- 11 empresas  locales contratadas en áreas de ingeniería y calidad

10 empresas locales contratadas en trabajos específicos
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- 10 empresas  locales contratadas en trabajos específicos
- Mas de 25 empresas suministradoras de materiales y equipos
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BENEFÍCIOS TECNOLÓGICOSBENEFÍCIOS TECNOLÓGICOS

• 60 técnicos e ingenieros brasileños fueron entrenados en Europa
• Mas del 60% de los equipos y servicios fueron nacionales
• Capacitación Técnica de los Empleosp p
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OTROS BENEFÍCIOS ECONOMICOS Y SOCIALESOTROS BENEFÍCIOS ECONOMICOS Y SOCIALES
• Criação de novos empregos diretos e indiretos
• Aumento de renda dos proprietários dos terrenos arrendados 

onde continuam as atividades agropecuárias, (arroz, gado...).
• Geração de um valor agregado aos recursos locais.
• Aumento da arrecadação de impostos.ç p
• Fomento do crescimento turístico da região.

G ã d di t d t t ã d t l ã• Geração de empregos diretos durante a construção e durante a exploração
• Geração de centenas de empregos indiretos
• Melhoria da rede de infra-estructura local (estradas e rede elétrica)
• Programas educacionais técnicos e sócio-ambientais• Programas educacionais, técnicos e sócio-ambientais
• Aumento de riqueza local, proporcionando uma melhor distribuição de rendas
• Oportunidades de crescimento turístico local
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BENEFÍCIOS AMBIENTALESBENEFÍCIOS AMBIENTALES

• Evita a emissão anual de 148.325 Ton. de CO2 na atmosfera (Registro MDL reconhecido).
• A energia obtida equivale a 36.500 tep, poupando anualmente:
• 41.253.000 m3 de gás natural (113.000 m3 día).
• 276.000 barris de petróleo (750 barris día)

• Melhoria do conhecimento do ambiente natural através do desenvolvimento contínuo de
estudos científicos.

• Atividades de Saneamento Ambiental
• Atividades conjuntas com o Parador de Turismo e Educação Ambiental de Borússia
• Diagnóstico, monitoramento e revitalização das lagoas
• Atividades de Educação Ambiental

• Não produz emissões de Gases de Efeito Estufa.
• Não consome recursos naturais não renováveis.Não consome recursos naturais não renováveis.
• Processo limpo e isento de problemas de contaminação.

• Não contribui para a ocorrência de chuva ácida, assim como 
também não destrói a camada de ozôniotambém não destrói a camada de ozônio.

• Não gera problemas de contaminação do ar, solo e água.
• Não origina resíduos radioativos.
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MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

O “Projeto Parque Eólico Osório” foi registrado como Mecanismo do Desenvolvimentoregistrado como Mecanismo do DesenvolvimentoO Projeto Parque Eólico Osório  foi registrado como Mecanismo do Desenvolvimento registrado como Mecanismo do Desenvolvimento 
Limpio pela Conselho Executivo de la ONULimpio pela Conselho Executivo de la ONU com feita 28 de dezembro de 2006.

- Participantes do Projeto: VENTOS DO SUL e ENERVENTO.

- Estimação de geração de CERs:

- 148.325 CERs/ano.

- Desde 1º de janeiro de 2007, durante um período de 7   
anos, renováveis por 2 vezes (máximo de 21 anos).

- À disposição pública mundial pela web da ONU entre 11 de- À disposição pública mundial, pela web da ONU, entre 11 de 
março e 9 de abril de 2006, sem haver recebido alegação 
alguma.
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La Ingeniería y construcción “Llave en Mano” 

EMPRESAS RESPONSABLES
g y

fue llevada a cabo por:  

CONSTRUTORCONSTRUTOR

DIREÇÃO TÉCNICADIREÇÃO TÉCNICA
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GRACIAS POR LA ATENCIÓNGRACIAS POR LA ATENCIÓN

www.enerfin.es

www elecnor es

3838

www.elecnor.es

enerfin@enerfin.es


