INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Oliveira de Frades, 19 de Junho de 2009

GRUPO MARTIFER E HIRSCHFELD INDUSTRIES CRIAM JOINT VENTURE PARA A
PRODUÇÃO DE COMPONENTES PARA ENERGIA EÓLICA
A Martifer Energy Systems, sub-holding da Martifer (www.martifer.com) para a área dos equipamentos para
energia e a Hirschfeld Wind Energy Solutions, detida pela Hirschfeld Industries ('Hirschfeld') (www.hirschfeld.com),
anunciaram hoje a criação de uma joint venture para a produção de componentes para energia eólica nos Estados
Unidos da América, para abastecer os mercados da América do Norte.
A joint venture, Martifer-Hirschfeld Energy Systems LLC, será detida em partes iguais pela Martifer e pela
Hirschfeld.
Numa fase inicial, esta joint venture irá desenvolver uma fábrica para a produção de torres eólicas em San Angelo,
Texas. Este investimento tem sido até agora desenvolvido apenas pela Martifer Energy Systems e representa um
investimento total de cerca de 40 milhões de dólares e a criação de 225 postos de trabalho. O investimento será
efectuado em duas fases, com a primeira fase a representar um investimento de cerca de 30 milhões de dólares e
com conclusão esperada para o segundo trimestre de 2010. Na sua fase mais avançada, é esperado que a fábrica
atinja uma capacidade de produção de 400 torres por ano a partir de 2013.
Esta joint venture junta o know-how do Grupo Martifer na produção de componentes para energia eólica e o
conhecimento local e vasta experiência no fabrico de infra-estruturas da Hirschfeld.
António Pontes, CEO da Martifer Energy Systems e Administrador Executivo da Martifer, refere “estamos muito
satisfeitos com este acordo. A Hirschfeld traz para este projecto uma grande experiência. Estão baseados em San
Angelo e por isso possuem um vasto conhecimento local e de mercado, o que poderá acelerar o arranque da
produção. Este acordo permitir-nos-á explorar ao máximo o forte desenvolvimento do sector da energia eólica
nos Estados Unidos que se verifica hoje.”
Dennis Hirschfeld, CEO da Hirschfeld Industries realça: “ Estudámos o Mercado das torres e equipamentos eólicos
durante algum tempo antes de decidir a entrada neste mercado. Encontrámos o parceiro ideal, no momento ideal
para entrar neste sector e esperamos capitalizar rapidamente o nosso conhecimento dos Estados Unidos, bem
como o nome da Martifer Energy Systems, respeitado globalmente como um excelente fornecedor de
equipamentos para energia eólica.”
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A Martifer Energy Systems, com sede em Oliveira de Frades, possui uma vasta experiência no sector da Energia
Eólica. Com várias unidades de produção, fabrica torres eólicas, coberturas e caixas multiplicadoras para turbinas
eólicas e através de uma joint venture com a Repower Systems AG, na Alemanha (produtora de aerogeradores
com experiência reconhecida) efectua ainda a assemblagem de aerogeradores com a marca Repower em Portugal.
A Martifer Energy Systems constrói também parques eólicos para diversos clientes. É parte integrante do Grupo
Martifer, que desenvolve actividades nos sectores da construção metálica, equipamentos para energia, geração
eléctrica e agricultura e biocombustíveis. O Grupo está presente em mais de 20 países, com cerca de 3.000
colaboradores e atingiu em 2008 proveitos operacionais de 900 milhões de euros.

Com sede em San Angelo, a Hirschfeld é um dos maiores fabricantes integrados de estruturas metálicas na
América do Norte. Com uma produção anual de mais de 100.000 toneladas de aço, a Hirschfeld abrange várias
áreas de actuação, incluindo transporte, infra-estruturas, desenvolvimento industrial, construção comercial e
geração eléctrica. Com onze fábricas, uma presença nacional e uma imagem de líder industrial, a empresa é um dos
grandes participantes na expansão e desenvolvimento do sector de infra-estruturas de transportes e energia nos
EUA, tanto em investimentos públicos como privados.
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