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EDP CELEBRA ACORDO PARA EXPLORAÇÃO DAS CENTRAIS 

HIDROELÉCTRICAS DE ALQUEVA E PEDRÓGÃO 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código 

dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) 

vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em 

geral: 

A EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (“EDP Produção”) 

celebrou hoje com a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, S.A. (“EDIA”) um contrato que atribui à EDP 

Produção, durante um período de 35 anos, a exploração das 

centrais hidroeléctricas de Alqueva (240 MW), em regime de 

mercado, e de Pedrógão (10 MW), em regime especial, bem como 

os direitos de utilização privativa do respectivo domínio hídrico. 

A contrapartida financeira associada à celebração deste acordo 

consiste num pagamento inicial de € 195 milhões e no pagamento 

de uma renda anual no montante de € 12,6 milhões durante a 

vigência do contrato. A EDP Produção irá igualmente proceder a 

investimentos adicionais para a construção de reforços de 

potência das centrais de Alqueva (em cerca de 240 MW adicionais 

de potência instalada com bombagem) e de Pedrógão (em cerca 

de 19 MW adicionais de potência instalada), cujo valor global 

estimado ascende a cerca de € 156 milhões, maximizando assim o 

aproveitamento das potencialidades do activo em questão.  

Este acordo vem regularizar a situação da exploração do 

aproveitamento hidroeléctrico de Alqueva em conformidade com 

o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 313/2007,de 17 de 
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Setembro, dando assim execução aos direitos históricos de exploração detidos pela EDP 

Produção.  

A integração da exploração das centrais de Alqueva e Pedrógão no portfolio de 

produção de energia da EDP representa mais um passo na implementação das 

orientações estratégias definidas em matéria de reforço do investimento em energias 

renováveis e de redução da exposição da empresa às emissões de CO2. 
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