
 

                   

NOTA DE IMPRENSA 

 

Novo relatório WBCSD ajuda as empresas a implementar Contratos 
de Aquisição de Energia (PPAs) renováveis inovadores 

 

Genebra, 27 de março de 2017: Hoje, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD) publicou um novo guia sobre “Inovação na estrutura dos Contratos de 

Aquisição de Energia.” Apresentado pela EDP, Nestlé e Norton Rose Fulbright, o objetivo do guia é 

ajudar as empresas de aquisição de energia a ultrapassar desafios e implementar PPAs de 

Renováveis inovadores e com sucesso. 

 

De acordo com a Bloomberg New Energy Finance de 2017, a capacidade global de PPAs 

renováveis contratados entre compradores corporativos e proprietários de ativos renováveis 

aumentou em 32%, alcançando um novo recorde de 19 GW em todo o mundo.  

 

À medida que os PPAs corporativos se multiplicaram nos mercados estabelecidos e emergentes, 

os compradores corporativos têm vindo a enfrentar novos desafios. Este relatório funciona como 

uma leitura do estado das práticas de mercado atuais e identifica as tendências de crescimento e 

inovação futuras.  

 

Diferentes tipos de PPA e mercados mostram algumas características comuns na abordagem das 

principais características e riscos relevantes para os criadores de projetos, compradores 

corporativos e credores. No entanto, ainda há margem para uma maior uniformização 

internacional.  

 

”Os PPAs corporativos têm potencial para impulsionar uma necessária expansão nas energias 

renováveis. Acima de tudo, são uma solução inovadora para as empresas obterem toda a sua 

energia a partir de fontes renováveis, reduzindo o perfil de risco e, ao mesmo tempo, 

enfrentando o desafio das alterações climáticas”, afirma Rui Teixeira, CSO da EDP. 

 

A inovação contínua dos termos e condições do contrato é crucial para aumentar 

significativamente 

o número de PPAs corporativos futuros. Algumas das conclusões deste relatório sobre fontes de 

inovação futura incluem: 

 

• O papel dos agregadores solventes 

• A importância dos compradores corporativos com uma boa compreensão dos riscos 

relevantes 

• Novos desenvolvimentos, tais como a gestão de risco de volume e forma 

• A necessidade de os criadores continuarem a trabalhar de perto com compradores 

corporativos 

 



   
 

   

 

Uma melhor compreensão destes desafios e inovações acelerará a implantação de mais PPAs 

corporativos em mercados estabelecidos e ajudará no desenvolvimento de novos mercados bem-

sucedidos para os PPAs corporativos. 

 

O relatório assenta no relatório “Corporate Renewable Power Purchase Agreements: Scaling up 

globally” da WBCSD (outubro de 2016), o qual fornece o contexto dos contratos de aquisição de 

energia corporativos (PPAs), e “IFRS accounting outline for Power Purchase Agreements” (janeiro 

de 2018), que identifica as implicações a nível de relatórios financeiros e contabilísticos aquando 

da celebração de um PPA. 

 

Identificadores: Energia, Clima e Energia, REscale 
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Comunicações da WBCSD  
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+41 22 839 3110 

 
Notas para os editores 

 

Sobre o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) 
O WBCSD é uma organização global, chefiada por um CEO e que conta com mais de 200 empresas líderes que trabalham em conjunto 

para acelerar a transição para um mundo sustentável. Ajudamos a tornar as empresas membros mais bem-sucedidas e sustentáveis, 

concentrando-nos no impacto positivo máximo para acionistas, meio-ambiente e sociedades. 

 

Contamos com empresas associadas de todos os setores de negócios e de todas as principais economias, representando uma receita 

combinada de mais de 8,5 biliões de dólares e 19 milhões de funcionários. A nossa rede global de quase 70 conselhos nacionais de 

negócios oferece aos nossos membros um alcance inigualável em todo o mundo. O WBCSD encontra-se numa posição privilegiada 

para trabalhar com empresas associadas ao longo de e em cadeias de valor para oferecer soluções de negócios de impacto para as 

questões de sustentabilidade mais desafiadoras. 

 

Juntos, somos a principal voz do negócio para a sustentabilidade: unidos pela nossa visão de um mundo onde mais de 9 mil milhões de 

pessoas vivem bem e nos limites do nosso planeta, até 2050. http://www.wbcsd.org 

 

Siga-nos no Twitter e LinkedIn 
 
 


