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Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007 

DIRECÇÃO DE RELAÇÕES COM 

INVESTIDORES 
Miguel Viana, Director 
Pedro Rei 
Elisabete Ferreira 
Ricardo Farinha 

Tel:  +351 21 001 2834 
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EDP E CAJA MADRID REFORÇAM COOPERAÇÃO NAS    

ENERGIAS RENOVÁVEIS EM ESPANHA 

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 e a Caja de Ahorros de Madrid (“Caja Madrid”) são parceiros 

desde 1999 na GENERACIONES ESPECIALES I, S.L. (“Genesa”), 

empresa que desenvolve a sua actividade no negócio das energias 

renováveis em Espanha, actualmente detida em 80% pela NEO 

(empresa do Grupo EDP para o desenvolvimento de projectos no 

sector das energias renováveis) e em 20% pela Caja Madrid. 

Neste contexto, a EDP alienou hoje à Caja Madrid uma 

participação social de 20% no grupo de empresas designado por 

“Desa” (anteriormente designado por “NUON España”). Esta 

transacção foi realizada por um equity value de €100,4 milhões, o 

qual se encontra em linha com o custo suportado pela NEO na 

compra da Desa em Dezembro de 2005, acrescido de encargos 

financeiros.  

No seguimento desta transacção, a EDP e a Caja Madrid 

pretendem aprofundar a cooperação desenvolvida nas energias 

renováveis em Espanha, através de um processo de consolidação 

da Genesa e da Desa, de forma a potenciar ganhos de eficiência 

nas operações. 

Após esta operação, o controlo da NEO Energia pelo Grupo EDP 

mantém-se inalterado. A NEO continua a deter a totalidade do 

capital social da Enernova (energia eólica Portugal), Agrupación 

Eólica (energia eólica Espanha e França) e 70% da Greenwind 

(energia eólica Bélgica).  
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