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O consórcio Moray Offshore Windfarm anuncia a 
assinatura de acordos de financiamento 
 

Madrid, 28 de Novembro de 2018: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da 

sua subsidiária EDPR UK Limited (“EDPR UK”), anuncia que o consórcio  Moray 

Offshore Windfarm (East) Limited (“MOWEL”), actualmente detido pela EDPR 

(43,3%), Green Limited, que é parcialmente detida pela DGE, (33,4%) e ENGIE 

(23,3%), assegurou financiamento para a construção do parque eólico offshore de 

950 MW. 

Os acordos de financiamento do projecto foram celebrados hoje com um sindicato 

de bancos comerciais e também com a EKF, Denmark’s Export Credit Agency 

(“EKF”) e o Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). O financiamento é 

composto por um project finance, que inclui dívida sénior de £ 2,1 mil milhões, 

juntamente com outros instrumentos de dívida de £ 0,5 mil milhões e um equity 

bridge loan facility para cobrir parte das necessidades de capital. A conclusão está 

prevista ocorrer até ao final do ano. 

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). O projecto MOWEL deverá ficar operacional 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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