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EDPR anuncia a venda de uma participação de 20% 
no projecto eólico offshore do Reino Unido 

 

Madrid, 23 de Março de 2018: A EDP Renováveis, SA ("EDPR"), através da sua 

subsidiária EDPR UK Limited ("EDPR UK"), anuncia a conclusão da venda de uma 

participação accionista representativa de 20% do capital social e suprimentos 

relativos ao projecto Moray Offshore Windfarm (East) Limited ("MOWEL"), à 

Mitsubishi Corporation (“MC”), através da sua subsidiária detida a 100% e 

baseada no Reino Unido, Diamond Generation Europe Limited (“DGE”), por um 

preço global de £36 milhões. Ambas as entidades chegaram também a um acordo 

sobre a venda adicional de uma participação de 13,4%, por parte da EDPR à MC, 

sob os mesmos termos e condições. 

Com a conclusão desta transação, a MC, irá participar no investimento, 

desenvolvimento e operação do projecto MOWEL, localizado no Mar do Norte ao 

largo da costa da Escócia (Zona 1 do programa Crown Estate’s Round 3). 

Em Setembro de 2017, o Department for Business, Energy & Industrial Strategy 

(“BEIS”) do Reino Unido atribuiu à MOWEL um Contract for Diference (CfD) de 15 

anos para a entrega de 950 MW de geração eólica offshore a £57,5/MWh (tarifa 

baseada em 2012). A conclusão do projecto MOWEL é esperada ocorrer em 2022.  

 

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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