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EDP Renováveis entra no mercado Brasileiro de 
energia solar com um contrato de longo-prazo 
para um projecto de 199 MW  

 
Lisboa, 20 de Setembro 2018: Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e do artigo 248º-A 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: 

A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), controlada em 82,6% pela EDP, assegurou, 

através da sua subsidiária EDP Renováveis Brasil, S.A. (“EDPR Brasil”), um 

contrato privado (“CAE”) de 15 anos para a venda de electricidade a ser gerada 

pelo parque solar fotovoltaico Pereira Barreto. Nos termos acordados o 

contrato entrará em vigor no inicio do ano de 2022. O projecto, localizado no 

Estado brasileiro de São Paulo, tem uma capacidade total de 199 MW. 

Com este contrato a EDPR entra no mercado brasileiro de energia solar, 

reforçando e diversificando a sua presença num mercado com baixo perfil de 

risco, através do estabelecimento de contratos de longo-prazo, com recursos 

renováveis atractivos e fortes perspectivas para o sector a médio e longo-prazo. 

No Brasil, considerando este novo contrato, a EDPR tem actualmente c.1 GW 

de projectos de energia renovável em construção e desenvolvimento, com 

inicio das operações esperadas até 2024 e com tarifas de longo-prazo 

asseguradas. 
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