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DESENVOLVIMENTO DA PARCERIA ESTRATÉGICA 
COM A CHINA THREE GORGES 

 

 

 

Lisboa, 6 de Dezembro de 2013: 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: 

O Grupo EDP celebrou hoje com o Grupo CTG um conjunto de acordos, em 

desenvolvimento do Acordo de Parceria Estratégica, estabelecido em Dezembro de 

2011, com entrada em vigor em Maio de 2012. 

A EDP Brasil anunciou hoje ter celebrado com a CWE Investment Corporation 

(“CWEI”), uma subsidiária totalmente controlada pela China Three Gorges (“CTG”), 

um Memorando de Entendimento que estabelece as principais orientações da 

parceria visando futuros co-investimentos entre a EDP Brasil e a CWEI e rege a 

participação das partes envolvidas nos projectos conjuntos no Brasil. 

No contexto da parceria, a CWEI (Brasil) Participações Ltda (“CWEI Brasil”) irá: (i) 

adquirir uma participação de 50% na empresa detentora dos direitos de 

desenvolvimento do projecto da central hidroeléctrica de Cachoeira Caldeirão (219 

MW) por um preço equivalente aos custos incorridos pela EDP Brasil até ao 

momento e assumindo um compromisso de co-investimento futuro, no valor 

estimado de R$ 294 milhões, ao longo do período de construção e (ii) adquirir uma 

participação de 50% na empresa detentora dos direitos de desenvolvimento do 

projecto da central hidroeléctrica de Jari (373 MW) por um valor de R$ 490 milhões 

(data de referência: Junho 2013), assumindo co-investimento futuro estimado em R$ 

81 milhões ao longo da construção do projecto. 

Estes investimentos da CWEI Brasil serão considerados para efeitos do cumprimento 

do Acordo de Parceria Estratégica, em relação ao investimento total de €2 mil 

milhões a efectuar pela CTG até 2015 (incluindo co-financiamento de investimento 

operacional) em projectos de produção de energia renovável operacionais e prontos 

a construir. 

A transacção está sujeita à prévia obtenção de autorizações regulatórias das 

entidades competentes, sendo esperada a sua conclusão durante o primeiro 
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semestre de 2014, e deverá resultar num ganho de capital para a EDP estimado em 

€27 milhões em 2014. 

Adicionalmente, a EDP e EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua subsidiária 

EDP Renewables Europe, S.L. (“EDPR Europe”), celebraram um Memorando de 

Entendimento com a CTG e CWEI (Hong-Kong) Company Limited, uma subsidiária da 

CTG, que prevê a venda de 49% da participação accionista e dos suprimentos directa 

ou indirectamente detidos pela EDPR Europe no consórcio ENEOP - Eólicas de 

Portugal, SA ("ENEOP"). Os termos e condições acordados estão em linha com os 

definidos na transacção concluída em Junho de 2013 entre a EDPR Europe e a CITIC 

CWEI Renewables, relativa à EDP Renováveis Portugal, S.A. A ENEOP, no seguimento 

da aprovação de “up-rating” das turbinas em 2013, verá a sua capacidade total 

aumentar para 1.335 MW, dos quais 40% serão atribuíveis à EDPR. Considerando o 

processo formal de divisão dos activos da ENEOP, a transacção deverá ocorrer em 

2015. 

Estas operações representam um progresso relevante da Parceria Estratégica, 

nomeadamente ao proporcionar visibilidade à meta de €1.000 milhões em 

investimentos da CTG até ao final de 2013, incluindo a transacção relacionada com a 

EDP Renováveis Portugal, S.A. concluída este ano. 
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