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EDP Renováveis garante contratos de longo prazo 

para 218 MW eólicos no leilão Brasileiro de energia 
 

Madrid, 20 de Dezembro de 2017: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua 

subsidiária EDP Renováveis Brasil, S.A. (“EDPR Brasil”), assegurou hoje Contratos 

de Aquisição de Energia (“CAE”) a 20 anos na sequência do leilão de energia 

brasileiro A-6 de 2017 para a venda de electricidade no mercado regulado. A 

energia renovável irá ser produzida por dois parques eólicos a ser instalados no 

estado Brasileiro de Rio Grande do Norte; Santa Rosa e Mundo Novo com 

capacidade registada de 121,8 MW e Aventura de 97,1 MW. O preço inicial 

atribuído dos contratos de longo prazo foi estabelecido em R$99/MWh e 

R$97/MWh respectivamente. Ambas as tarifas estão indexadas à inflação 

brasileira e é esperado que a entrada em operação dos parques ocorra em Janeiro 

de 2023. 

Com este novo contrato, a EDPR já garantiu CAEs para 482 MW de projetos de 

energia eólica no Brasil (actualmente em construção/desenvolvimento) para 

iniciar operações em 2017, 2018 e 2023. 

Através do êxito alcançado neste leilão, a EDPR reforça a sua presença no mercado 

brasileiro caracterizado por um perfil de baixo risco, através da execução de CAEs 

de longo prazo, e com um recurso renovável favorável e fortes perspectivas de 

crescimento no médio e longo prazo. 

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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