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EDP ADJUDICA CONSTRUÇÃO 

DA NOVA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VENDA NOVA III 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código 

dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP) 

informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte: 

A EDP adjudicou hoje as obras de construção civil do reforço de 

potência da central hidroeléctrica de Venda Nova, denominada 

Venda Nova IIII, ao consórcio MSF/Somague/Mota-Engil/Spie 

Batignolles pelo valor de 131 milhões de euros. 

As obras da nova central, localizada no concelho de Vieira do Minho, 

têm início previsto já em Janeiro de 2010, sendo quase 

exclusivamente subterrâneas. A entrada em operação da central 

está planeada para o 1º semestre de 2015. O investimento total 

estimado para o projecto é de 349 milhões de euros neste período. 

Venda Nova III passará a ser a maior central hidroeléctrica em 

Portugal em termos de potência instalada. Constituída por 2 grupos 

reversíveis com potência total de 736MW, estima-se que terá em 

média uma produção bruta de electricidade de 1.273 GWh/ano, dos 

quais 17 GWh/ano líquidos de bombagem. 

A elevada potência instalada irá reforçar os níveis de segurança do 

sistema eléctrico Português, no contexto do aumento dos volumes de 

produção de energia eólica em Portugal. Por outro lado, a elevada 

capacidade de bombagem constitui um importante contributo para 

o melhor aproveitamento económico da crescente produção eólica. 

Com esta adjudicação, a EDP passa a ter 6 centrais hidroeléctricas 

em construção em Portugal: Picote II, Bemposta II, Alqueva II, Baixo 

Sabor, Ribeiradio e Venda Nova III, que representam uma 

capacidade instalada total de 1.655 MW e um investimento total de 

1,5 mil milhões de euros no período 2007-2015. 
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