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MARTIFER

ALARGA

PIPELINE

DE

PARQUES

EÓLICOS

EM

DESENVOLVIMENTO NA POLÓNIA
A Martifer Renewables, empresa do Grupo Martifer para a área de negócios da geração eléctrica,
aumentou recentemente o seu pipeline de projectos com dois parques eólicos em fase de
desenvolvimento na Polónia. Para o estabelecimento destas parcerias foi pago um valor agregado de 2,6
milhões de euros, sendo que este montante pode ser aumentado com o cumprimento de certos
objectivos.
Um parque eólico, na zona de PodKarpacie, sul da Polónia, detém já condições para ligação à rede de
45MW e encontra-se já licenciado para 28MW. Estima-se que a construção deste projecto possa
avançar até ao final de 2009. O outro projecto corresponde a 36MW e está situado na zona centrooeste da Polónia. Prevê-se que este parque possa iniciar construção em 2010. A expectativa é que
ambos os projectos possam estar em operação durante o ano de 2010.
Com estes dois projectos passa para 541 MW o portfolio de projectos eólicos em desenvolvimento pela
Martifer Renewables na Polónia, onde se incluem 28MW respeitantes aos dois parques em construção
na região de Krosno.
A Martifer Renewables detém já parques eólicos de 53,1 MW em produção na Alemanha desde 2007 e
prepara também para este ano a construção dos seus primeiros parques eólicos na Roménia. O total de
projectos de geração eléctrica de fontes renováveis em desenvolvimento por parte da Martifer
Renewables corresponde já a mais de 3000 MW.
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Grupo Martifer | O Grupo Martifer conta com aproximadamente 120 empresas, presentes em mais de 15 países, divididas
em quatro segmentos de actividade: construção metálica, equipamentos para energia, geração eléctrica, agricultura e
biocombustíveis. A Martifer está cotada em bolsa desde 2007, ano em que obteve 519 milhões de euros de receitas
operacionais consolidadas. A Martifer Renewables tem vindo a reforçar a sua presença em vários países desenvolvendo activos
de produção de energia a partir de fontes renováveis.

