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O grupo de Engenharia e Tecnologia SENER encerrou 2014 com uma receita de exploração de
1,3157 bilhão de euros, o que representa um crescimento de 8,02% em relação ao ano
anterior. Por sua vez, o resultado operacional do grupo foi de 73,3 milhões de euros, com um
aumento de 54,7% em relação a 2013, e os lucros atribuídos à empresa-mãe atingiram 57,8
milhões de euros (+661%). O número de funcionários que trabalham na SENER não sofreu
grandes alterações, ficando em 5.541 (-0,52%). Portanto, em termos gerais, a SENER foi
capaz de defender bem sua atividade.

Estes resultados podem ser desdobrados segundo a área de atividade dentro do grupo
SENER:
·
Em Engenharia e Construção, a SENER atingiu uma receita de 669,8 milhões de euros,
com um aumento de 19,2%. Apesar do aumento nas vendas, o resultado operacional de
Engenharia e Construção decresceu em 2014 a 29,9 milhões de euros (-46,4%), em grande
parte como consequência das margens mais reduzidas características de um mercado
internacional fortemente competitivo. O lucro líquido foi de 30,7 milhões de euros (-15,1%).
• Em Aeronáutica, foram alcançados 655,9 milhões de euros (+3,6%), enquanto que o
resultado operacional foi de 57,6 milhões de euros (+21,5%) e o lucro líquido, de 37,9 milhões
de euros (+40,5%). Estes resultados confirmam a boa administração da transição progressiva
do negócio de ITP, baseado inicialmente em programas de Defesa, para a produção de
turbinas para aplicações civis, sobretudo as Trent, desenvolvidas com a Rolls-Royce.
• Em Energia e Meio Ambiente, 2014 foi o exercício da assimilação definitiva dos efeitos das
mudanças regulatórias introduzidas pelo governo espanhol no Regime Especial, um processo
que se iniciou em 2013. Como resultado, foram cancelados os trabalhos e investimentos em
curso, e foram fechadas as três unidades de geração de energia através de resíduos animais
com a participação da SENER. Por sua vez, as usinas termo-solares da Torresol Energy
empreenderam um plano de corte de gastos e refinanciamento com o propósito de manter a
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viabilidade econômico-financeira.
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