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EDP ENTRA NO MERCADO ONSHORE DO REINO
UNIDO COM UM PORTFÓLIO EÓLICO E SOLAR DE 544
MW
Lisboa, 21 de Julho de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da sua
subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em 74,98%, chegou a acordos para
a aquisição de um portfólio eólico e solar de 544 MW no Reino Unido (“Transacção”).
A Transacção foi alcançada através de dois acordos separados com Vento Ludens e
Wind2 por um valor total de até GBP 71 milhões, condicional à concretização de
objetivos pré-determinados para cada projeto.
O portfólio consiste em:

• 5 MW de um projecto eólico em operação, comissionado em 2012 com um Feed in
Tariff de 20 anos;
• 192 MW de projectos eólicos em fase avançada de desenvolvimento, que irão
participar nos próximos leilões de CfD e no mercado de CAEs privados no Reino Unido,
estimando-se que entrem em operação até 2025;
• 347 MW de projectos em desenvolvimento, incluindo 229 MW de energia eólica e
118 MW de energia solar.
O Reino Unido tem um perfil de baixo risco e é um dos maiores mercados
energéticos na Europa. Recentemente, o governo do Reino Unido anunciou uma
meta para atingir zero emissões líquidas de gases de efeito de estufa até 2050 e
sinalizou que de 2021 em diante os projectos eólicos onshore e solares estarão
habilitados a participar em leilões de CfD, que se estimam realizar a cada dois anos
até 2030. Adicionalmente, o Reino Unido é um mercado com elevada liquidez e
tem um dos mercados de CAEs mais desenvolvidos na Europa, providenciando
múltiplas opções de entrada no mercado para este portfólio.
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Esta Transacção permite à EDPR estabelecer a sua presença no mercado onshore do
Reino Unido com um portfólio de dimensão, tecnologicamente diversificado e em
diferentes fases de desenvolvimento, assim como uma equipa de
desenvolvimento experiente que se irá focar em oportunidades adicionais no
país. Adicionalmente, este portfólio reforça a presença da EDPR no Reino
Unido, diversificando e complementando a sua já longa presença em offshore,
onde ao dia de hoje detém 1 GW de capacidade offshore bruta em construção e
0,9 GW em desenvolvimento, através da Ocean Winds.
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A entrada no mercado do Reino Unido enquadra-se no contexto do Plano de Negócios
2021-25 da EDPR, oferecendo diversificação e opcionalidade de crescimento,
reforçando a posição da EDPR como líder global em renováveis.
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A assinatura e conclusão da Transacção já ocorreram.
Esta informação é efectuada 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.
EDP – Energias de Portugal, S.A
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