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EDP CONCLUI A AQUISIÇÃO DA VIESGO 

 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2020: No seguimento da informação comunicada ao 

mercado a 15 de Julho de 2020, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) concluiu 

hoje a aquisição da Viesgo, por um enterprise value (100%) de €2,7 mil milhões. 

 

Esta transacção inclui o estabelecimento de uma parceria estratégica de longo-

prazo com a Macquarie Super Core Infrastructure Fund SD Holdings S.À.R.L. 

(“MSCIF”) para os negócios de redes de distribuição de electricidade em Espanha, 

detida em 75,1% pela EDP e em 24,9% pela MSCIF. Esta parceria passa a deter três 

empresas de distribuição de electricidade: E-Redes (anteriormente 100% detida 

pela EDP), Viesgo Distribución e Begasa (atualmente 100% detidas pela Viesgo). 

Esta operação alargada de distribuição de electricidade em Espanha representou 

um EBITDA total de €320 milhões em 2019. 

 

Adicionalmente, no âmbito da transacção, a EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), detida 

em 82,6% pela EDP, irá adquirir 100% do negócio renovável da Viesgo, 

compreendendo 0.5GW na Península Ibérica; e a EDP passa a deter 100% das duas 

centrais de geração térmica da Viesgo, atualmente em descomissionamento no Sul 

de Espanha, que incorporam potenciais pontos de ligação à rede para o 

desenvolvimento de projetos de renováveis. 

 

Esta transacção reforça o peso das actividades reguladas e contratadas de longo-

prazo, com perfil de baixo risco no portfólio da EDP, e está totalmente alinhada 

com a estratégia da EDP, focada no crescimento em renováveis e redes, no 

contexto da transição energética. 

 

Esta informação é efectuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º 

do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e do 

artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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