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EDP RENOVÁVEIS ASSINA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE 
LICENÇAS DE 216 MW DE GERAÇÃO EÓLICA EM PORTUGAL 
 
 

Lisboa, 7 de Outubro de 2015: 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 Renováveis, S.A. (“EDPR”), sociedade detida em 77,5% pela EDP, informou que 

chegou a acordo com a Ventinveste S.A. (“Ventinveste”), um consórcio liderado pela 

Galp Energia, SGPS, S.A. e pela Martifer, SGPS, S.A., para a aquisição de certas 

sociedades veículo (“SPVs”) que detêm licenças e direitos de interligação à rede 

correspondentes a 216,4 MW de capacidade eólica, por um preço de referência 

aproximado de €17 milhões. 

Em 2007, no âmbito da Fase B do leilão efectuado pelo Governo Português, foi 

atribuída a esta capacidade de energia eólica uma tarifa de longo-prazo. No 

seguimento do acordo, em Setembro de 2012, entre o Governo Português e vários 

produtores de energia eólica, os 216,4 MW serão remunerados de acordo com uma 

tarifa durante um período de 20 anos (ou máximo de 44 GWh/MW).  

Com esta transacção a EDPR pretende maximizar o valor criado nos projectos desde a 

fase inicial de desenvolvimento ao aplicar o seu distinto conhecimento técnico e de 

avaliação eólica. O comissionamento e início de operação dos novos parques eólicos 

da EDPR é esperado acontecer até 2018. 

A conclusão desta operação está sujeita à aprovação das autoridades administrativas 

e de concorrência em Portugal. 
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