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EDPR estabelece contrato de venda de energia para 
100 MW nos EUA e cria nova oportunidade de 
crescimento 
 

Madrid, 20 de Novembro de 2015: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua 

subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu um contrato de venda de 

energia (“CAE”) de longo-prazo com a Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa 

do grupo an Amazon.com, para a venda da energia a ser produzida por um parque 

eólico com a capacidade de 100 MW no Estado de Ohio, com construção prevista 

para 2016. 

Com este novo acordo permite à EDPR construir um projecto adicional aos objectivos 

de crescimento para 2014-2017 apresentados em Maio de 2014, e demonstra as 

elevadas competências da empresa no desenvolvimento de oportunidades geradoras 

de valor com um baixo perfil de risco. Nos EUA, a extensão dos PTC (Production Tax 

Credits) em Dezembro de 2014 prolongou o ambiente favorável para o  

desenvolvimento de novos projectos de energia eólica, assente na evolução 

tecnológica.  

A EDPR irá continuar a executar a sua estratégia de crescimento suportado no 

desenvolvimento de projectos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, no 

forte compromisso com a maximização da eficiência e no cumprimento dos 

objectivos da sua estratégia de crescimento auto-financiado complementado com a 

execução da estratégia de rotação de activos.  

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários. 
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